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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and compare the teacher’s 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศไทยมีความสนใจและต่ืนตัวในเรื่องธรรมาภิบาลอย่างมาก โดยเฉพาะภายหลังจาก
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจมีส่วนท าให้ความสนใจเกี่ยวกับ   
ธรรมาภิบาลมีมากยิ่งขึ้น เป็นท่ีเช่ือกันว่าหากประเทศไทยมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานภาคราชการ เอกชนและประชาชนแล้ว จะท าให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี และ
เกิดความเป็นธรรมในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อย่างไรก็ตามประเทศไทยในปัจจุบันยังมี
ปัญหานานัปการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่การมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง เช่น วัฒนธรรม
ระบบอุปถัมภ์ กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีต้องการรักษาสถานภาพดั้งเดิมไว้   
 นอกจากความพยายามของนักวิชาการ ผู้รู้และผู้สนใจท่ีเกี่ยวข้องแล้ว องค์กรระหว่าง
ประเทศจัดว่ามีบทบาทในการผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลและการปฏิรูปองค์กรของรัฐได้  ดังเช่น
ธนาคารโลกมีบทบาทในการจัดการบริการการใช้จ่ายของภาครัฐและการปฏิรูป ระบบราชการ  
กล่าวคือ ธนาคารโลก นอกจากจะให้ความส าคัญและช่วยเหลือประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับธรรมา   
ภิบาลแล้ว ยังรวมถึงได้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในด้านความช่วยเหลือทางการเกษตร การแก้ไข
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้ทันสมัยขึ้น ในขณะท่ี International Monetary Fund (IMF) กระตุ้นให้มี
การปรับโครงสร้างของสถาบันการเงินและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วน United 
Nations Development Program (UNDP) สนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องเพื่อกระจาย
อ านาจไปสู่ท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Asian Development Bank 
(ADB) เป็นองค์กรส าคัญอีกองค์กรหนึ่งท่ีให้การสนับสนุนประเทศไทยค่อนข้างมาก ดังเห็นได้จากช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2511-2540 ประเทศไทยได้รับทุนความช่วยเหลือจาก ADB ในรูปของเงินกู้ประมาณ 
4.25 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และอีก 37.4 พันล้านเหรียญในรูปของความช่วยเหลือพิเศษความ
ช่วยเหลือหลักๆ ท่ี ADB  ให ้(สถาบันพระปกเกล้า, 2543) มีดังนี้ 
 1. การกระจายอ านาจและการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 2. การส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรของรัฐ 
 3. การเร่งให้มีการปรับโครงสร้างเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 3. การลดบทบาทการแทรกแซงของรัฐและการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไทย 
 4. การส่งเสริมให้มีการประสานงานในขั้นตอนของการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติ 
 5. การสนับสนุนให้มีการปฏิรูปกฎหมายและระบบตุลาการ 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประกาศบังคับใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษา ต้องยึดว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญมากท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม ศักยภาพ และมาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระ
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และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้
ท าได้คิดเป็น ท าให้รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้
ท้ังท่ีผู้สอนและผู้เรียนอาจเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่างๆ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับ บิดา 
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545) 
 การท่ีสถานศึกษาบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายคือผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุข
ได้นั้นครูผู้ปฏิบัติการสอนเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และผู้ท่ีส าคัญท่ีสุดในสถานศึกษา ก็คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษานั่นเอง “ต าแหน่งและฐานะของผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคัญและ
มีเกียรติสูงยิ่งท่ีทางราชการและสังคมมอบให้ บทบาทพฤติกรรมในการบริหารสถานศึกษา มีอิทธิพล
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของเยาวชน อาจจะกล่าวได้ค่อนข้างมั่นใจว่าอนาคตท่ีสดใสหรือ
พร่ามัวของเยาวชนขึ้นอยู่กับบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารค่อนข้างสูง รวมท้ังความ
เจริญก้าวหน้า ความราบรื่น ความมั่นคงในชีวิตราชการท้ังส่วนตัวและบุคลากร  ตลอดจนพ่อแ ม่
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติล้วนมีส่วนรับผลกระทบจากการบริหารจัดการโรงเรียนของ
ผู้บริหารเช่นเดียวกัน” (ถวิล มาตรเล่ียม, 2545) 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ถ้าสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดี ก็จะส่งผลต่อครูผู้ปฏิบัติการสอน
ในโรงเรียนให้มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ทุ่มเทในการสอน
อย่างเต็มท่ี เต็มก าลัง เต็มความสามารถ และเสียสละซึ่งผลท่ีเกิดตามมาก็คือผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
 ธรรมาภิบาล เป็นแนวทางการบริหารที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบแบบแผนในหลาย
ระดับ เริ่มต้นต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (บวรศักด์ิ  อุวรรณโน, 2542    
อ้างถึงใน ธีระ  รุญเจริญ, 2548) ต่อมารัฐบาลได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานระดับรองได้ประกาศหลักการการน าธรรมา 
ภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542       
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไ ด้น าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาโดยได้ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา  ด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง นอกจากนี้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
พ.ศ. 2546 ได้มีเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล ท้ังนี้ เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระคล่องตัว
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สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจาย
อ านาจและการบริการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 (School-Based Management; SBM) (ธีระ  รุญเจริญ, 2548) ซึ่งผู้บริการสถานศึกษา    
มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง “การบริหารสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาชาติ           
ยึดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล” (รุ่ง  แก้วแดง, 
2546) ดังนั้นสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐก็จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องบริหารจัดการสถานศึกษา  
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นกลไกท่ีส าคัญท่ีสุดในการน าหลักการสู่การ
ปฏิบัติ “ผู้บริหารโรงเรียนหากพิจารณาเปรียบเทียบกับผู้บริหารในองค์การประเภทอื่นแล้วถือว่ามี
ความส าคัญมากกว่า ท้ังนี้เพราะโรงเรียนเป็นองค์การให้บริการท่ีผูกพันกับเรื่องของการสอนและการ
เรียนรู้เป็นหลักเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate  Goal) ของโรงเรียนก็คือการเรียนรู้ของนักเรียน” (Hoy 
& Miskel 2001 อ้างถึงใน วิโรจน์  สารรัตนะ และคนอื่นๆ, 2545) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังท่ีกล่าวมา ผู้วิ จัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่า
ผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถานศึกษามากน้อยเพียงใด โดยการศึกษาจาก
ความคิดเห็นของราชการครู เพื่อจะได้น าผลการวิจัยเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและเป็น
แนวทางให้ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน น าไปใ ช้ในการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
บริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าตามหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 
1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมา 
ภิบาลไปใช้บริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาแตกต่างกัน 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ซึ่งหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มี 6 ประการ และแนวทางการด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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  1. หลักนิติธรรม 
  2. หลักคุณธรรม 
  3. หลักความโปร่งใส 
  4. หลักการมีส่วนร่วม  
  5. หลักความรับผิดชอบ 
  6. หลักความคุ้มค่า 
 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.4.2.1 ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ข้าราชการครูในสถานศึกษา 32 กลุ่มสหวิทยาเขต
ประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ปีการศึกษา 2554 จ านวน 353 คน 
 1.4.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย ปีการศึกษา 2554
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้จ านวน 
184 คน 
 1.4.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1.4.3.1 ตัวแปรต้นมี 1 ตัวคือ 
 1) ประสบการณ์การท างาน ของข้าราชการครูแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
 (1) ต้ังแต่  10 ปีลงมา 
 (2) มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 
 1.4.3.1 ตัวแปรตาม ได้แก่ความคิดเห็นการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร 
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา คือ 
 1) หลักนิติธรรม 
 2) หลักคุณธรรม 
 3) หลักความโปร่งใส 
 4) หลักการมีส่วนร่วม 
 5) หลักความรับผิดชอบ 
 6) หลักความคุ้มค่า 
 
1.5 ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในงำนวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความหมายเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยไว้  ดังนี้ 
 1.5.1 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารท่ีดีโดยใช้กฎเกณฑ์ กติกาท่ีเหมาะสม ยึด
ความถูกต้องเป็นธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีความตระหนักในหน้าท่ี และ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักธรรมาภิบาลหรือหลักพื้นฐานการบริหารจัดการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี (Good, Governance) มี 6 ประการคือ1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความ
โปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า 
  1.5.1.1 หลักนิติธรรม หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดยค านึงถึง กฎ 
ระเบียบข้อบังคับท่ีใช้ในสถานศึกษาซึ่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเหล่านั้นเกิดจากการสร้างข้อตกลง
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ร่วมกัน และการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าวต้องเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของสมาชิกทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเหล่านั้นต้องน ามาซึ่งความเสมอภาคของสมาชิกใน
สถานศึกษารวมท้ังเป็นการแสดงภาพรวมของสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการควบคุมและพัฒนาสังคมด้วย 
  1.5.1.2 หลักคุณธรรม หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานโดย การยึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนการท างานให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทนมีระเบียบ
วินัยประกอบอาชีพสุจริต จนเป็นนิสัยประจ าชาติ เป็นพลเมืองดี คือ ปฏิบัติตามฆราวาสธรรม  ได้แก่  
1) สัจจะ คือ การรักษาความสัจ 2) ทมะ คือ การรู้จักข่มใจตนเอง 3) ขันติ คือ การอดทน อดกล้ัน
และอดออม 4) จาคะ คือ การรู้จักละวางความช่ัวความทุจริต การสร้างความตระหนักเพื่อปลูกฝังให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนปฏิบัติในลักษณะเดียวกันและเป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  1.5.1.3 หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ
บุคลากรในสถานศึกษา โดยปรับปรุงกลไกการท างาน ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เป็นระเบียบ
สะดวกต่อการใช้งาน การสืบค้น และการช้ีแจงเหตุผลได้ชัดเจน จัดท าเอกสารคู่มือ ขั้นตอนวิธีท างาน 
การติดต่องานและสามารถตรวจสอบการท างานได้ ภายในสถานศึกษาจะต้องมีความโปร่งใสในการ
ตัดสินใจ การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร มีการส่ือสาร การสร้างระบบ
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ให้บุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้รับทราบ 
  1.5.1.4 หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
บริหารงานหรือด าเนินการต่างๆ ของสถานศึกษา ได้ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
สนับสนุน ร่วมระดมทรัพยากร ร่วมติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน 
  1.5.1.5 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา มีความมุ่งมั่นและต้ังใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุผลส าเร็จ สอดคล้องตาม กฎ ระเบียบของ
สถานศึกษา ผู้รับบริการ และส่วนรวมเป็นส าคัญ รวมท้ังยอมรับผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานดังกล่าว 
ท้ังท่ีเป็นผลดีและผลเสียหาย ตลอดจนพร้อมแสดงข้อเท็จจริงการประกอบภารกิจต่อสาธารณชน 
สามารถช้ีแจงเหตุผลได้พร้อมรับการตรวจสอบจากสาธารณชน 
  1.5.1.6 หลักความคุ้มค่า หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
ดังกล่าวจัดท าขึ้นจากการศึกษาข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาท่ีแท้จริง เช่น การบริหารเวลามีการ
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีข้อมูลด้านบุคลากรเพื่อประกอบการตัดสินใจส่ังการ มีการ
รณรงค์สร้างความตระหนัก ส่งเสริม การให้รางวัลด้านความประหยัด การบริหารงบประมาณ มีการ
ควบคุม ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
รวมท้ังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 
 1.5.2 การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา หมายถึง
ระดับการน าหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 6 ประการ ดังกล่าว
แล้วมาใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
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 1.5.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 หมายถึง หน่วยงานท่ีเกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งมีหน้าท่ี สนับสนุน ส่งเสริมและ
ประสานงานในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 1.5.4 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสหวิทยาเขตประโคน
ชัย   ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32   
 1.5.5 ผู้อ านวยการสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สูงสุดในสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 
 1.5.6 ข้าราชการครู หมายถึง บุคลากรท่ีด ารงต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ครู ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน
สถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 1.5.7 ประสบการณ์การท างาน หมายถึง การแบ่งกลุ่มข้าราชการครูตามอายุการ
ปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2 ระดับดังนี้ 
 1.5.7.1 จ านวนปีท่ีปฏิบัติงาน ต้ังแต่ 10 ปีลงมา 
 1.5.7.2 จ านวนปีท่ีปฏิบัติงาน มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 

 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 เป็นแนวทางการพัฒนา การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 1.6.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ปฏิบัติราชการโดยน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ได้เหมาะสม
มากขึ้น 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาครั้ งนี้   ผู้วิ จัยมุ่ง ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 2.1 นโยบายรัฐเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
  2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ท่ีเกี่ยวข้องกับหลัก      
ธรรมาภิบาล 
  2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2554-2559)             
ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล 
  2.1.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 
  2.1.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 2.2.1 ความหมายเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 2.2.2 แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล 
 2.2.3 ธรรมาภิบาลกับแนวปฏิรูปสังคมไทย 
 2.2.4 ความหมายของการบริหารจัดการ 
 2.2.5 แนวคิดในการบริหารจัดการท่ีดี 
 2.2.6 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐ 
 2.3 แนวทางด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.4 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักธรรมาภิบาล 
 2.5 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 
 2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.7 การสังเคราะห์ตัวแปร 
 2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 นโยบายรัฐเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
  2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมา     
ภิบาล 
 จากการท่ีประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 พบว่าเจตนารมณ์หลัก คือ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบอ านาจรัฐเพิ่มข้ึน ซึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติมาตรา
ต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาลในหลายประเด็น เช่น ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน (บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี  ล้ี, 2544) นอกจากนี้ได้             
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มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่ามี
ความสัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาล เช่น ประพัฒน์โพธิวรคุณ (2544) อานันท์  ปันยารชุน (2542)       
ธีระ รุญเจริญ (2548) 
 ซึ่งสรุปได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีมาตราต่างๆ     
ท่ีสัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาลในด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน ความโปร่งใส การตรวจสอบความ
รับผิดชอบ การกระจายอ านาจ ความมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีเป้าหมายในการ
ปฏิรูปการเมือง และระบบราชการให้มีความสุจริต โปร่งใส มีความชอบธรรมในการใช้อ านาจและ
สนองความต้องการของประชาชน 
 2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2554-2559) ท่ีเกี่ยวข้อง
กับหลักธรรมาภิบาล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2554-2559) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่ีดีเป็นยุทธศาสตร์หลักของแผน โดยมีการก าหนดเป้าหมายท่ีจะน า
หลักการบริหารจัดการท่ีดีเป็นแนวทางการด าเนินการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อส่วนรวมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและการด าเนินงานท่ีโปร่งใส
มากขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาองค์กรต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งสอดรับกับกระแสการพัฒนา        
ธรรมาภิบาล กระแสการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2554) 
 2.1.2.1 ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐไปสู่แนวทางการบริหารจัดการท่ีดี
เพื่อให้เอื้ออ านวยต่อการท างานทุกภาคส่วน ในการฟื้นฟูประเทศและสร้างความแข็งแกร่งของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาสู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพมี
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 2.1.2.2 กระจายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
การบริการของรัฐสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการท างาน ร่วมตัดสินใจและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1.2.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกภาคส่วนในทุก
ระดับอย่างจริงจัง ท้ังในภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ต้ังแต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น
รวมท้ังให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องและเฝ้าระวังผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2.1.2.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลทุกภาคส่วนในสังคม
เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และระบบการเมืองท่ีโปร่งใส ตลอดจนปลูกจิตส านึกของ
ข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง นักธุรกิจ ประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2.1.2.5 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีของภาคเอกชน ให้ประกอบธุรกิจโดยมี
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
 2.1.2.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้มีค่านิยมท่ีถูกต้องมี
ภูมิคุ้มกันสร้างความตระหนักปลูกจิตส านึกของครอบครัวและชุมชนให้ด าเนินชีวิตโดยยึดความ
พอเพียง มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม และมีวินัยเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนเป็นรากฐานท่ีส าคัญของการ
สร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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 จากยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 ท้ัง 6 ประการ
ได้ให้ความส าคัญและเน้นเรื่องความโปร่งใส การตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการท างานร่วมตัดสินใจ
ความซื่อสัตย์สุจริต การถ่วงดุลทุกภาคส่วน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ยึดทางสายกลาง จึงสรุปได้
ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 สอดรับกับหลักธรรมาภิบาลโดยแท้จริง 
 2.1.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ บรรลุผลตามเจตนารมณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงได้มีการก าหนดกติกาใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใน
รูปแบบของ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริการบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาต้ังแต่วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ท้ังนี้เป็นการผลักดันให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในวิธีคิดและวิธีการท างานรวมท้ังวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรภาครัฐ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 ได้ก าหนดขอบเขตแบบแผนและวิธีปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
(Good Governance) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centered) ซึ่งการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ก็คือ การปฏิบัติราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักอย่างน้อย 7 ประการ (การพัฒนาระบบ
ราชการไทย, 2549) ประกอบด้วย 
 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 3. มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 4. ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินกว่าความจ าเป็น 
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 6. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของได้มี
การขยายความ และเสนอแนะวิธีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไว้ในหมวดต่างๆ ดังกล่าว คือ 
 หมวด 1 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
   เป็นการปฏิบัติราชการท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของ
ประชาชนความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยมี
วิธีการด าเนินการต่างๆ ท่ีก าหนดไว้เป็นหลักท่ัวไปให้ส่วนราชการน าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ เช่น 
ในการก าหนดภารกิจแต่ละเรื่อง ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศความสงบและความ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวมความผาสุกและความเป็นอยู่ ท่ีดีของประชาชนท่ัวไป โดยก่อนการ
ด าเนินการภารกิจจะต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสีย และวางระบบหรือกลไกการท างานท่ีชัดเจน  
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นและส ารวจความพึงพอใจของ
สังคม เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเสมอ 
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 หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 เป็นการมุ่งเน้นผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง เป็นไปในทางเดียวกัน
กับภารกิจและวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน โดยผลลัพธ์นั้นจะต้องคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถก าหนดตัวชี้วัดผลการท างานได้อย่างชัดเจน 
 ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ส่วนราชการต้องมีแผนปฏิบัติงานเป็น
เครื่องมือก ากับการท างานก่อนเริ่มลงมือท างาน โดยในแผนปฏิบัติงานดังกล่าว ต้องมีรายละเอียด
แสดงขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของภารกิจ  อีกท้ังระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานนั้น 
 นอกจากนี้ยังต้องมีการบริหารราชการแบบบูรณาการ เพื่อให้ภารกิจท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานได้มีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมไปถึงการก าหนดให้ส่วนราชการพัฒนาความรู้ในหน่วยงานของตน เพื่อให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมออีกด้วย 
 ในหมวดนี้ยังได้วางระบบการปฏิบัติราชการแนวใหม่ท่ีสร้างความรับผิดชอบให้ผู้
บริหารงานโดยการจัดท าความตกลงในการปฏิบัติงานหรือค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การ
ก ากับการปฏิบัติราชการประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 สาระส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การก าหนดแผนบริการราชการ โดยก าหนดให้มีการ
จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี ซึ่งเป็นการน านโยบายของรัฐบาลมาแปลงเป็นแผนท่ี
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จากนั้นก็ถ่ายทอด
ออกมาเป็นแผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน ท้ังแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 หมวด 3 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ภาครัฐ  
 เป็นการก าหนดวิธีการท างานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและสามารถวัด
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจได้ โดยมีการด าเนินงานท่ีส าคัญ อาทิ การท างานท่ีเน้นหลักความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า สามารถวัดผลได้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญในการน ามา
ปรับปรุงวิธีการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป หลักความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ 
 หมวด 4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ในหมวดนี้ได้ก าหนดหน้าท่ีให้ส่วนราชการปฏิบัติ เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณา
การส่ังอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีมีผลโดยตรงต่อประชาชนให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ การกระจายอ านาจการตัดสินใจ โดยมีหลักเกณฑ์การควบคุม ติดตามและก ากับ
ดูแลการใช้อ านาจ และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจและผู้มอบอ านาจ การจัดท าแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการท างานแสดงให้ประชาชนได้รับรู้และสามารถตรวจดูได้ 
 ในหมวดนี้ยังได้กล่าวถึง การจัดต้ังศูนย์บริการร่วม โดยการรวบรวมงานบริการต่างๆ 
ของรัฐมาให้บริการ ณ จุดบริการเดียว เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและลด
ระยะเวลาและขั้นตอนในการขอรับบริการต่างๆ 
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 หมวด 5 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
 เป็นการให้ส่วนราชการตรวจสอบหน่วยงานของตน เพื่อปรับปรุงภารกิจให้เหมาะสม
กับสภาพการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติ
ราชการด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การทบทวนภารกิจอยู่เสมอว่าภารกิจใดจ าเป็นต้องด าเนินต่อไป หรือ
ควรปรับปรุงเปล่ียนแปลง ยกเลิก ตามความเหมาะสม รวมท้ังการทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงภารกิจ 
 หมวด 6 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการท่ีรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ให้ภาครัฐตรวจสอบความ
ต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ โดยมีวิธีการด าเนินการท่ีส าคัญๆ เช่น 
การก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการได้รับทราบ เพื่อแสดง
ให้เห็นประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ การจัดระบบสารสนเทศเป็นการส่งเสริมให้ส่วน
ราชการพัฒนาการให้บริการของตน โดยใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น 
 นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการรับฟังข้อร้องเรียน โดยส่วนราชการต้องจัดระบบรับฟัง
และจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาจากการให้บริการและน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ 
 อีกประการหนึ่งท่ีได้ก าหนดไว้ในหมวดนี้ก็คือ การเปิดเผยข้อมูล โดยส่วนราชการ
จะต้องเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติราชการ รวมท้ังเรื่องงบประมาณการจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
สาธารณชนรับทราบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 หมวด 7 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อวัดผลการปฏิบัติราชการ ท้ังในเรื่องผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และ
เรื่องระดับของคุณภาพและความพึงพอใจ โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั้นมีวิธีต่างๆ ได้แก่ 
การประเมินผลโดยผู้ประเมินอิสระ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและความคุ้มค่าในภารกิจ การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชาของแต่ละ
ระดับและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รวมทั้งการจัดสรรเงินรางวัลเพื่อเป็นบ าเหน็จ
ความชอบในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และจูงใจให้ส่วนราชการพัฒนาการปฏิบัติราชการให้
มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 นับเป็นก้าวส าคัญของการก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการสมัยใหม่อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยวางหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการให้มีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ซึ่งต้ังอยู่
บนพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยยึดเอาประโยชน์สุขของประชาชนเป็นท่ีต้ัง เพื่อให้
การบริหารราชการตอบสนองความต้องการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ซึ่งเป้าหมาย
หลักท้ัง 7 ประการ สรุปเป็นแผนภูมิดังภาพท่ี 1 ดังนี้ 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546  (ม.6) 

 

 
ภาพที่ 2.1 แผนภูมิแสดงการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต  32 
 

 
 
 

การบริหาร
กิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน 

ผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ 

มีประสิทธิภาพ
และเกิดความ
คุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ 

ไม่มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น 

ปรับปรุงภารกิจ
ของส่วนราชการ

ให้ทันต่อ
สถานการณ์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

ตอบสนองความ
ต้องการ 

ประเมินผลการ
ปฏิบิติราชการ
อย่างสม่ าเสมอ 
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 จากพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว สถานศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐต้องมีความ
ตระหนักและต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ในช่วงภาวะวิกฤตของประเทศไทย 
พล.อ.เปรม  ตินสูลานนท์ (2549) ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษปาฐกถาเรื่องแนวทางพระราชด าริ    
สู่การบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดย
น าแนวพระราชด าริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไว้เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร
รวบรวมได้มี 14 ประการ คือ 
 1. การบริหารจะต้องเป็นการบริหารเพื่อความมั่นคงของชาติ เพื่อความเจริญของ
ประเทศและเพื่อความผาสุกของประชาชน การบริหารจะต้องไม่เอาประโยชน์ของส่วนตัวประโยชน์
ของญาติพี่น้องประโยชน์บริวารเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 2. จะต้องบริหารด้วยความสามัคคี เพราะจะน าไปสู่ความร่วมมือและความเข้มแข็ง
ท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ 
 3. จะต้องบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พระองค์ทรงรับส่ังว่าจะต้องซื่อสัตย์สุจริต
ท้ังในความคิด การพูดและการกระท า ผู้บริหารนอกจากจะซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ต้องดูแลคนรอบข้างตัว
ให้ซื่อสัตย์สุจริตด้วย ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริหารจ าต้องเสียสละและจงรักภักดีด้วย 
 4. จะต้องเป็นการบริหารท่ีถูกต้อง คือ ถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎเกณฑ์ เท่ียง
ธรรม เท่ียงตรง มีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลสูง ผู้บริหารจะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน เสมอหน้า
กันท่ัวถึงกัน ต้องไม่มีหลายมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานเลย หรือใช้มาตรฐานตามอารมณ์ มาตรฐาน
ตามกิเลส 
 5. จะต้องเป็นการบริหารงานท่ีเป็นเอกภาพ คือ การประสานงาน ประสาน
ประโยชน์ ระหว่างหน่วยงาน พระราชด ารินี้ชัดเจนและเข้าใจง่าย แต่โดยข้อเท็จจริง หน่วยงานภาครัฐ 
ค่อนข้างละเลยจนเป็นอุปสรรคท่ีไม่มีในต ารา บางทีก็กลายเป็นการแข่งขัน หรือกลายเป็นการแก่งแย่ง
กันเองระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
 6. ต้องบริหารด้วยความเฉียบอย่างต่อเนื่อง  อย่างเช่น พระมหาชนก ผู้บริหาร
จะต้องไม่กลัวล าบาก กลัวเหนื่อย ด ารงความมุ่งหมายอย่างกล้าหาญ กล้าเผชิญอุปสรรคและอดทนต่อ
ความยากล าบาก 
 7. ผู้บริหารต้องไม่หวาดกลัวต่ออิทธิพลใดๆ และต้องอยู่กันคนละฝ่ายกับความไม่
ถูกต้อง 
 8. ผู้บริหารจะต้องศึกษาหาความรู้อย่างจริงจัง ลึกซึ้ง อย่างกว้างขวาง ท้ังทางลึก
และทางกว้าง 
 9. ผู้บริหารจะต้องมีความส านึกในความรับผิดชอบ และเห็นความส าคัญของงาน
ความรับผิดชอบหมายรวมถึงความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุตามกฎท่ีก าหนด พระเจ้าอยู่หัวทรง
รับส่ังว่า การเห็นความส าคัญของงานความส านึกในความรับผิดชอบและความต้ังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีต้องท าพร้อมกันและควบคู่กันไป 
 10. ผู้บริหารจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและฉลาดมีความถูกต้อง
เหมาะสมพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทฤษฎีใหม่ท่ีได้ยินจนชินหูว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการช้ี
แนวทางในการด ารงชีวิตให้พออยู่พอกินท าให้เกิดการสมดุลในการด ารงชีพอย่างประหยัดและฉลาด 
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 11. ผู้บริหารจะต้องมีสติปัญญาสามารถพิจารณาปัญหาได้กว้างไกลรอบคอบทุก
แง่มุมผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ท่ัวโลก โดยเฉพาะในสาขาอาชีพของตน 
 12. ผู้บริหารจะต้องแน่วแน่ท่ีจะแก้ไขในส่ิงผิด ผู้บริหารจะต้องกล้าท่ีจะรับผิดชอบ
ในส่ิงท่ีผิดและมีความแน่วแน่ท่ีจะแก้ไข การบริหารย่อมผิดพลาดได้ แม้จะรอบคอบระมัดระวังแล้ว 
ดังนั้น  การแก้ไขส่ิงท่ีผิดจึงไม่ใช่เรื่องท่ีน่าอาย การท าช่ัวประพฤติช่ัวต่างหากท่ีน่าอาย 
 13. ผู้บริหารจะต้องบริหารแบบปิดทองหลังองค์พระปฏิมา ทรงหมายถึง การ      
โอ้อวด มุ่งแต่ผลงานไม่หวังค าชมเชย ภูมิใจแต่ความส าเร็จ 
 14. ผู้บริหารทุกระดับท่ีมีผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างท่ีดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
 จากการปาฐกถาของประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษดังกล่าว ถึงแม้จะเน้นเรื่อง 
คุณธรรม จริยธรรม แต่รายละเอียดท้ัง 14 ประการจะอยู่ในกรอบของหลักธรรมาภิบาล ท่ีผู้บริหารทุก
ระดับทุกองค์การจะต้องน าไปปฏิบัติและหลักธรรมาภิบาลหรือหลักบริหารจัดการท่ีดี เป็นแนวทางท่ี
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจึงได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ท่ีดี พ.ศ. 2542 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ท่ีดี พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญท่ีกล่าวถึง การด าเนินการตามระเบียบ ซึ่งประกอบด้วย จุดมุ่งหมายกลยุทธ์ 
แนวทางปฏิบัติ มาตรการ ตลอดจน หลักการพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้ 
 2.1.4.1 จุดมุ่งหมาย 
 1) สร้างกฎเกณฑ์และกลไกท่ีดีในการบริหารบ้านเมืองและสังคมเพื่อให้
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรง สามารถส่งสัญญาณเตือนภัยและผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
เปล่ียนกลไกฟันเฟืองการท างานและการประสานงานในภาครัฐและเอกชนรองรับได้อย่างทันท่วงที 
 2) พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการให้สามารถศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมอย่างถูกต้อง
กล้าหาญและมีจริยธรรม 
 3) ปรับปรุงระบบการตัดสินใจและการบริหารภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
ให้รวดเร็วชัดเจนและเป็นธรรม 
 4) ขยายโอกาสของประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง เพื่อร่วมกับภาครัฐในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาส่วนรวม 
 5) ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและหลีกเล่ียงกฎหมายแสวงหา
ผลประโยชน์ใส่ตนหรือกิจการท่ีตนมีส่วนได้เสียท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนเพื่อให้เกิดความ
ส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมกัน 
 2.1.4.2 หลักการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 6 ประการ ได้แก่ 
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความ
รับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า 
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 2.1.4.3 กลยุทธ์ 
 เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีให้เกิดขึ้นในทุกภาค
ส่วนของสังคมจ าเป็นต้องร่วมด าเนินการอย่างต่อเนื่องท้ังในระยะเฉพาะหน้า  ระยะกลางและระยะ
ยาวโดยต้องมีการปฏิรูปใน 3 ส่วน ดังนี้ 
 ภาครัฐ ต้องปฏิรูปบทบาทหน้าท่ี โครงสร้างและกระบวนการท างานของ
หน่วยงาน รัฐให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ถือประชาชน
เป็น เป้าหมายสูงสุดในการท างานสามารถท างานร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนได้อย่าง
ราบรื่น 
 ภาคธุรกิจเอกชน ต้องปฏิรูปการท างานโดยยึดกติกาท่ีโปร่งใส มีความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เป็นธรรมต่อลูกค้ารับผิดชอบต่อสังคมท างานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน
ได้อย่างราบรื่น 
 ภาคประชาชน ต้องสร้างเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิหน้าท่ี
และความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการสร้าง
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
 2.1.4.4 แนวทางปฏิบัติ 
 1) สร้างความตระหนักร่วมกันในสังคมเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์
กลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2) ออกกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นรวมท้ังการ
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
 3) เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปภาครัฐและปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 4) เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน 
 5) เร่งรัดสร้างมาตรฐานการด าเนินงาน 
 2.1.4.5 มาตรการ 
 1) เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐท าความเข้าใจและตระหนักถึงความจ าเป็นท่ี
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักการ 6 ประการ 
 2) เร่งรัดด าเนินการเพื่อออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญให้เสร็จส้ินโดยเร็ว 
 3) เร่งรัดการด าเนินการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 
 4) เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 5) ส่งเสริมและก ากับให้หน่วยงานของรัฐก าหนดแผนการสร้างความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการและรายงานผลการด าเนินการในรอบปีต่อ
คณะรัฐมนตรี 
 6) สนับสนุนการท างานของคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 



 
 

16 
 

 7) ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลังและหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของธุรกิจเอกชน ส่งเสริม สนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรี
โดยอาศัยกลไกตลาด ให้ความคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมให้มีมาตรฐานท่ีดีในการด าเนินธุรกิจท้ังนี้ได้มี
การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐและผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการ ความคืบหน้าตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะหรือตามเวลาท่ีก าหนด 
 2.1.4.6 หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 
 การด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ก าหนดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการคือ 1) หลักนิติ
ธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลัก
ความคุ้มค่า เพื่อให้เกิดแนวทางท่ีชัดเจนในการปฏิบัติแต่ละหลักการสามารถจ าแนกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับประเทศ ระดับภาครัฐ และระดับองค์การ ซึ่งแต่ละระดับมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน กล่าวคือ
ระดับองค์การท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีจะช่วยสนับสนุนการจัดการ ท่ีดีของระดับภาครัฐ และ
ระดับประเทศต่อไป ซึ่งสาระส าคัญมีดังนี้ 
 1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกต้องเป็นธรรม การบังคับ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย การก าหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิกโดยมีแนวทางการด าเนินการตามหลักนิติธรรมใน
ระดับประเทศ ระดับภาครัฐ และระดับองค์การดังนี้ 
 1.1) ในระดับประเทศ กระบวนการเสนอร่างกฎหมาย กฎข้อบังคับ
ต่างๆ เป็นไปด้วยความชอบธรรม เนื้อหาของกฎหมายมีความทันสมัย เป็นธรรมเป็นท่ียอมรับของ
สังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคบเหล่านั้น จะต้องไม่ขัดกับ
รัฐธรรมนูญบังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาค 
 1.2) ในระดับภาครัฐ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีใช้ในการ
บริหารงานร่วมกันในภาครัฐ เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ พัสดุ และ
บริหารงานบุคคล 
 1.3) ในระดับองค์การกฎ กติกาท่ีใช้ในการบริหารงานภายใน เช่น การ
ท างาน การเข้าร่วมประชุมตรงเวลา การให้การบริการประชาชนอย่างเสมอภาครวมถึงข้อตกลงในการ
สับเปล่ียนหน้าท่ีภายในองค์การ 
 2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ โดยมีแนวทางการด าเนินการตามหลัก
คุณธรรมในระดับประเทศ ระดับภาครัฐและระดับองค์การ ดังนี้ 
 2.1) ในระดับประเทศประชาชนแต่ละคนท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง คือ แต่
ละคนเลือกท างานท่ีสุจริต และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม ปฏิบัติตามกฎหมายและพลเมืองดี 
คือ ถือปฏิบัติตามฆราวาสธรรม ได้แก่ สัจจะ – การรักษาความสัตย์ ทมะ – การรู้จักข่มใจตนเอง ขันติ 
– การอดทนอดกล้ันและอดออม และจาคะ – การรู้จักละวางความช่ัวทุจริต 
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 2.2) ในระดับภาครัฐผู้แทนประชาชนท่ีเข้ามาบริหารราชการจะต้องท า
หน้าท่ีด้วยความชอบธรรม ท้ังเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 มาตรา 77 
 2.3) ในระดับอง ค์การ เ จ้าหน้า ท่ีของรั ฐจะ ต้องปฏิบั ติง านให้มี
ประสิทธิภาพให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังจัดระบบงานท่ีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2537 คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผู้ร่วมงาน ต่อประชาชนและสังคม 
 3) หลักความโปร่งใสหมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคน
ในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส โดยมีแนวทางหลัก
ด าเนินการความโปร่งใส ในระดับประเทศ ระดับภาครัฐ และระดับองค์การดังนี้ 
 3.1) ในระดับประเทศ ประชาชนมีอิสระในการส่ือสาร ส่ือมวลชน
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ีและมีจริยธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างตรง ไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างสะดวก และมี
กระบวนการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 3.2) ในระดับภาครัฐ การตัดสินใจและการปฏิบัติงานของภาครัฐต้องมี
ความโปร่งใส ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐจะช่วยภาคธุรกิจของเอกชน และประชาชนสามารถตรวจสอบ
การท างานของภาครัฐได้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ช่วยให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อท่ี
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้องกับความเป็นจริงอันเป็นการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 3.3) ในระดับองค์การ ประชาชนรู้ขั้นตอนท่ีจะติดต่องาน และสามารถ
ตรวจสอบการท างานได้ ภายในองค์การต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจในการบริหารงานการเงิน 
การบริหารงานบุคคล มีการส่ือสารท่ีดี เพื่อให้สมาชิกขององค์การได้รับทราบความเคล่ือนไหวของ
องค์การ 
 4) หลักการมีส่วนร่วมหมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจ ปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการ 
ไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ โดยมีแนวทางการด าเนินการตาม
หลักการมีส่วนร่วมในระดับประเทศ ระดับภาครัฐและระดับองค์การดังนี้ 
 4.1) ในระดับประเทศรัฐธรรมนูญก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน 
(มาตรา 60) และให้รัฐส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายการ
ตัดสินใจในทางการเมือง  การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมท้ังตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐทุกระดับ  (มาตรา 76) ให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินในในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศใน
ท้องถิ่นให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้นๆ (มาตรา 78) 
และให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมด้วย (มาตรา 81) 
 4.2) ในระดับภาครัฐระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2523 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความ
คิดเห็นในปัญหาส าคัญของชาติท่ีมีข้อโต้เถียงหลายฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของรัฐ
ในการด าเนินงานอันมีผลกระทบต่อประชาชนและควรมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อ
ปรับปรุงงานให้เกิดประโยชน์สูงขึ้น 
 4.3) ในระดับองค์การจะต้องมีการวางแผนระบบการรับฟังความคิดเห็น 
และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วยร่วม ขณะเดียวกันภายในองค์การต้อง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารภายในด้วย 
 5) หลักความรับผิดชอบหมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส านึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และการกระตือรือร้นในการแก้ไข
ปัญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและกล้าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท า
ของตน ซึ่งแนวทางการด าเนินการหลักความรับผิดชอบในระดับประเทศ ระดับภาครัฐ และระดับ
องค์การมีดังนี้    
 5.1) ในระดับประเทศ ประชาชนรู้เข้าใจในสิทธิ เสรีภาพ และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าท่ี ของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎหมายและใช้อ านาจโดยค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของภาครัฐ  ธุรกิจเอกชนมีหน้าท่ีสร้างสรรค์
สินค้าและบริการคุณภาพปลอดภัยให้ผู้บริโภคและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อาศัยในท้องท่ี 
 5.2) ในระดับภาครัฐมาตรา 88 ของรัฐธรรมนูญ ก าหนดแนวทาง
ส าหรับตรากฎหมายและการก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยในการแถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด าเนินการใด เพื่อจะบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ และต้องจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินการรวมท้ังปัญหาและ
อุปสรรคต่อรัฐสภาปีละ 1 ครั้ง การจัดสรรหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าย
การเมือง และฝ่ายประจ าจะต้องมีความชัดเจนโดยให้ฝ่ายการเมืองรับผิดชอบในเรื่องนโยบายส่วนฝ่าย
ประจ ารับผิดชอบในการด าเนินงานให้บรรลุผลตามนโยบาย กรณีเกิดปัญหาในสังคมภาครัฐต้องช้ีแจง
ต่อประชาชนได้ 
 5.3) ในระดับองค์การมีการก าหนดโครงและระบบการใช้อ านาจรัฐใหม่ 
มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่ระดับล่าง เพื่อให้ความรับผิดชอบในทุกระดับมีความชัดเจนและ
มีรายงานประจ าปี รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีมีตัวช้ีวัดความส าเร็จ ตลอดจนมีการรณรงค์ให้
ประชาชนรับผิดชอบด้วย 
 6) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด  ใช้ของอย่างคุ้มค่า
สร้ างสรรค์ สินค้าและบริการ ท่ีมี คุณภาพสามารถแข่งขันไ ด้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนา
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ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนโดยมีแนวทางกา รด าเนินการตามหลักความคุ้มค่าใน
ระดับประเทศ ระดับภาครัฐ ระดับองค์กรดังนี้ 
 6.1) ในระดับประเทศ การใช้ทรัพยากรของประเทศต้องเป็นไปด้วย
ความประหยัดหมุนเวียนใช้และสร้างทดแทนใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ พยายามลดมลภาวะท้ังในดิน 
ในน้ า และบนอากาศ เพื่อการส่งทอดทรัพยากรท่ีมีความสมบูรณ์ให้คนไทยรุ่นถัดไป 
 6.2) ในระดับภาครัฐทุกหน่วยงานต้องใช้งบประมาณอย่างประหยัดมี
การรายงานการท างาน  และแสดงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่อสาธารณะซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ต้องมีความเข้าใจอย่างดีในเรื่องประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของโครงการ 
 6.3) ในระดับองค์การผู้บริหารต้องทบทวนงานในความรับผิดชอบเพื่อ
พิจารณาถ่ายโอนงานท่ีภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนท าได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าออกไป เลือกน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้และพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
 แนวคิดเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารนั้นมีมานานแล้ว พระราชฌาน
วิสิฐได้กล่าวไว้ในหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามแบบบูรณาการ ในหัวข้อ พระมหากษัตริย์
กับหลักธรรมาภิบาลว่า หลักธรรมท่ีหัวหน้าฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารทุกระดับ จะพึงใช้เป็นหลักในการ
ปฏิบั ติงานให้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่าง ดี และมีประสิทธิภาพสูงนั้นคือ หลักธรรมาภิบาล ซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทย ได้ทรงใช้ในการปกครอง
ประเทศมาต้ังแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ เมื่อพระองค์ได้ต้ังพระราชสัตยาธิษฐานและทรง
ประกาศพระปฐมบรมราชโองการท่ีนั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันศุกร์ ท่ี                
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว
สยาม” นับต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
น้อยใหญ่ท้ังปวงโดยชอบธรรม คือ โดยหลักธรรมาภิบาลนี้ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข พสกนิกรของพระองค์ 
ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขตามสมควรแก่ฐานะตลอดมา (พระราชฌานวิสิฐ, 2548) จากค ากล่าวของพระราช
ฌานวิสิฐท่ีอ้างเอาพระราชด ารัสมานี้ แสดงให้เห็นว่าหลักธรรมาภิบาลได้เกิดขึ้นในประเทศไทยมานาน
แล้ว ซึ่งความหมายและแนวคิดยองหลักธรรมาภิบาลมีดังนี้ 
 2.2.1 ความหมายเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 ค าว่าธรรมาภิบาล  มาจากค า  2 ค า คือ ธรรมาภิบาล =ธรรมะ + อภิบาล ธรรมะ 
หมายถึง ความดี ความถูกต้อง ความประพฤติดี ประพฤติชอบ อภิบาล หมายถึง การปกครอง 
บ ารุงรักษา หรือการบริหาร ธรรมาภิบาล จึงหมายถึง การบริหารอย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการท่ี
ดีหรือบริหารอย่างโปร่งใส สุจริตยุติธรรม (หวน  พินธุพันธ์, 2548) 
 เดิมราชบัณฑิตยสถานจะบัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมา เรียกว่า “วิธีการปกครองท่ีดี” แต่ทาง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีใช้ค าว่า “การก ากับดูแลกิจการท่ีดี” 
 ธรรมาภิบาล ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  Good Governance ซึ่งค าแปลของสองค านี้ 
คือ“Good” แปลว่า “ดี” และค าว่า “Governance” แปลว่า “การก ากับท่ีดี การดูแลอย่างดี” 
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 ค าว่า  Government แปลว่า รัฐบาล Govern แปลว่า ปกครองและ Governance 
ตลาดหลักทรัพย์ของไทยใช้ค าว่า การก ากับดูแลกิจการ ค าว่า Good Governance ภาครัฐใช้ค าว่า
ธรรมรัฐและธรรมาภิบาล ส่วนภาคเอกชนใช้ค าว่า บรรษัทภิบาล หรือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังนั้น      
ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance จึงหมายถึง หลักคิดส าหรับการบริหารจัดการท่ีดีเช่น        
ในองค์การหรือในหน่วยราชการไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง งานไม่ด้อยประสิทธิภาพ  (กฤษฏ์        
อุทัยรัตน์, 2546) 
 เสรี  พงศ์พิศ (2547) กล่าวว่า หลักธรรมาภิบาล หมายถึง กระบวนการตัดสินใจหรือ
การก าหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะสถาบันสาธารณะท่ีด าเนินการเพื่อสาธารณะ 
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง  การท่ีกลไกของรัฐท้ังการเมืองและการบริหารมีความ
แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปร่งใส รับผิดชอบ (ชัยอนันต์  สมุทวณิช, 2541 อ้างถึงใน เนาวรัช 
แย้มแสงสังข์, 2545) 
 ธีรยุทธ  บุญมี ให้ความหมายของหลักธรรมาภิบาลว่า หมายถึง  การบริหารจัดการ
ประเทศท่ีดีในทุกๆ ด้าน และทุกๆ ระดับการบริหารจัดการท่ีดีดังกล่าวจะเกิดขึ้นไดโดยมีหลักความคิด
ว่า  ท้ังประชาชน ข้าราชการ ผู้บริหารประเทศ ร่วมมือสามประสานเป็นหุ้นส่วน (Partner Ship) ใน
การก าหนดชะตากรรมประเทศ แต่การเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่หลักประกันว่าจะเกิดธรรมรัฐยังต้องหมายถึง
การมีกฎเกณฑ์กติกา ท่ีจะให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมและการ
มีส่วนร่วมของสังคม ในการก าหนดนโยบาย บริหาร ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างจริงจัง (เนาวรัช  
แย้มแสงสังข์, 2545) 
 จากความหมายของหลักธรรมภิบาลท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล  
หมายถึงการปกครองท่ีดีโดยใช้กฎเกณฑ์กติกาท่ีเหมาะสม ยึดความถูกต้องเป็นธรรม มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  มีความตระหนักในหน้าท่ี และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ซึ่งจะท าให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  อันจะเป็นรากฐานทางด้านความมั่นคงของประเทศท้ัง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 2.2.2 แนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล 
 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดท่ีมีส่วนส าคัญยิ่งท่ีก่อให้เกิดการน าหลัก    
ธรรมาภิบาลมาใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนเริ่มกล่าวถึง “ความยุติธรรมระหว่างคน 
2 ยุค” มุมมองของมนุษย์จะต้องถูกปรับเปล่ียน ให้เปิดกว้างยอมรับความจริงท่ีกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ท่ีจะติดตามมาจากการกระท าของตน มนุษย์จะต้องประสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์  
สังคมศาสตร์และจริยศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็นข้อก าหนดท่ัวไปขึ้น โดยเริ่มจากการปูพื้น
ฐานความรู้ทางนิเวศวิทยา และระบบนิเวศสร้างความเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ในระหว่างส่ิงมีชีวิตด้วย
กันเอง และปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ต่อจากนั้นจึงช้ีให้เห็นถึงหลักการถ่ายทอดพลังงาน 
และวัฏจักรของสสาร ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญในการท าให้สสาร และพลังงานสามารถหมุนเวียน  
ในระบบนิเวศ ก็จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดเป็นความคิดรวบยอดขึ้นในระบบความคิดพร้อมน าไปเช่ือมโยง
กับประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการด าเนินการพัฒนาท่ียั่งยืน ประสบความส าเร็จ ความหมายของ
การพัฒนาท่ียั่งยืนโดยท่ัวไป หมายถึง การพัฒนาเพื่อบรรลุถึงความต้องการของมนุษยชาติในปัจจุบัน  
(โดยเฉพาะคนยากจน) ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เป็นการลดทอนหรือเบียดบังโอกาสท่ีจะบรรลุความ



 
 

21 
 

ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ของรุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งนักนิเวศวิทยามีความเห็นว่า มนุษย์จะต้องปรับเปล่ียน
วิธีคิด และวิถีทางการด ารงชีวิตของตนในปัจจุบันใหม่ ถอนรากถอนโคนเลิกความคิดท่ีเรียกว่า สภาพ
จิตแบบบุกผ่าพรมแดน หรือ Frontalier Mentality ปรับเปล่ียนวิธีคิด โลกทัศน์ นิเวศวิทยา และ
สังคมวิทยา  แต่ละท่านอาจแตกต่างกันบ้าง ในหัวข้อปลีกย่อยแต่ประเด็นหลักๆ Miller G. Tyler     
ได้แสดงออกมานั้นย้ าให้มนุษย์ทุกคนเห็นว่าการประสานหลักการทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรม
ส่ิงแวดล้อม และแนวความคิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างประสมประสานและเป็นรูปธรรมจะ
ท าให้มนุษย์กับส่ิงแวดล้อมอยู่ควบคู่กันไปโดยสันติสุขสงบและยั่งยืน 
 การพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง “การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่
มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต”เนื่องจากทุกครั้งท่ีมีการตอบสนอง
ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน ต้องมีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมซึ่งจะส่งผล
กระทบในทางลบต่ออนาคต การพัฒนาท่ียั่งยืนจึงเป็นแนวคิดในการแก้ปัญหานี้ โดยการพยายาม
อนุรักษ์ธรรมชาติไว้ในลักษณะท่ีเป็นส่วนรวมหรือมหภาค คือ หากมีความจ าเป็นท่ีจะด าเนินการให้
กระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมในท่ีใดท่ีหนึ่งก็จะต้องเสริมสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมในท่ีอื่นๆ เป็นการ
ชดเชย เพื่อให้ในแง่มหภาคของคุณภาพส่ิงแวดล้อมคงอยู่ได้ด่ังเดิม 
 การพัฒนายุคดโลกาภิวัตน์  กระแสโลกาภิวัตน์  (Globalization) ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และกลไกทางตลาดก่อให้เกิดการเติบโต การผลิตการบริโภคท่ีเป็น
ผลเสียต่อส่ิงแวดล้อมชีวิตมนุษย์ สัตว์และพืชพรรณ ดังนั้น การท่ีมนุษย์ยังมีการพัฒนาแบบเก่าท่ีไม่
ค านึงถึงข้อจ ากัด ในการพัฒนาอันหมายถึง ข้อจ ากัดด้านสภาพความสามารถท่ีรับรองการบริโภค 
และการใช้ประโยชน์จากโลกและเมื่อทุกส่ิงทุกอย่างท่ีน ามาบริโภค และใช้ประโยชน์หมดลงอีกไม่นาน
ทุกชีวิตบนโลกก็จะหมดลงเพราะมนุษย์ก็จะไม่สามารถอาศัยอยู่บนโลกได้อีก การพัฒนาท่ียั่งยืน  จึง
เป็นแนวคิดเพื่อท่ีจะป้องกันมิให้โลกต้องเดินเข้าไปสู่จุดจบ 
  มาตรการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ความล้มเหลวของการพัฒนาแบบด้ังเดิมท่ีผ่านมา 
นอกจากจะท าลายส่ิงแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ สัตว์และพืชพรรณแล้ว ยังพบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของ
หลายประเทศได้สร้างปัญหาความเป็นอยู่ของมนุษย์ และวิวัฒนาการท้องถิ่นอย่างมหาศาล  เนื่องจาก
รัฐบาลไม่รับผิดชอบไม่ฉับไวต่อการตอบสนองของประชาชน ระบบรัฐบาลมีการคอร์รัปช่ันสูง ขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มีความโปร่งใส นานาชาติจึงได้ประชุมร่วมกัน เพื่อแสวงหาแนวคิดร่วมกันท่ีเป็นกลาง
มาเยียวยา ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น ผลสรุปท่ีได้คือ ท่ัวโลกควรปรบเปล่ียนการพัฒนาเสียใหม่ โดยจะต้อง
ยกเลิกการพัฒนา ซึ่งรัฐเป็นผู้น าและออกค าส่ังแต่เพียงเดียว 
  ประชาสังคม คือ การพัฒนาท่ีเกิดขึ้นจากการริเริ่มของประชาชน โดยประชาชนและ
เพื่อประชาชน โดยทุกฝ่ายทางสังคมต่างให้ความร่วมมือกั นอย่างใกล้ชิดท้ังภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน  ค าว่า “ประชารัฐ” หมายถึง รัฐซึ่งมีรัฐบาล เอกชนและประชาชนร่วมมือกันในทุกๆ เรื่อง
ท่ีเป็นสาธารณะนั้นเอง ดังนั้น การท่ีแนวคิดทางด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนจะส าเร็จหรือไม่อย่างไรนั้น ทุก
ประเทศจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และท่ีส าคัญ รัฐบาลในหลายๆ ประเทศจะต้องปรับเปล่ียน
มุมมองเสียใหม่ จากท่ีเคยมองว่ารัฐบาลเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแทนประชาชน  รัฐบาลจึงสามารถ
ควบคุมและครอบง าประชาชนให้ปฏิบัติตามค าส่ังได้ มาเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมี
ส่วนร่วม  ท้ังในระดับการรับรู้หรือตัดสินใจขององค์กรของรัฐ และในระดับการตัดสินใจว่าจะต้องมี
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การตกลงไว้อย่างชัดเจน สัดส่วนของบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนานั้น
ควรจะอยู่ในลักษณะใด หรือท่ีเรียกว่า “ประชารัฐ” นั่นเองและเพื่อให้การพัฒนาท่ียั่งยืนสามารถ
แทรกเข้าไปทุกส่วนของสังคมโลก เมื่อเริ่มต้นทศวรรษท่ี 1980 องค์การสหประชาชาติจึงเสนอให้
ประเทศก าลังพัฒนาท่ีประสบความล้มเหลว ในการพัฒนาตามท่ีกล่าวมาข้างต้น เร่งปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาการเมือง การบริหาร การศึกษา การขจัดและลดความยากจน  การ
ส่งเสริมการให้บูรณาการการผลิต การเกษตร การสร้างงานท่ีพอเพียงกับการเติบโตของประชากร  
การพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม และการลดอัตราการขยายของประชากร โดยน าระบบการจัดการท่ีดีมาใช้เป็น
ยุทธศาสตร์พัฒนา เพื่อให้การพัฒนามีภาพของอนาคตท่ีท่ีเป็นรูปธรรม  วิธีดังกล่าว เรียกว่า ธรรมาภิ
บาล ธรรมรัฐ การสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี หรือ  Good  Governance  
โดยความหมายเดิมธนาคารโลก หรือ World Bank ได้ให้ค านิยามไว้ว่า หมายถึง “ลักษณะและ
วิถีทางของการใช้อ านาจรัฐในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจทางสังคมของประเทศ เพื่อพัฒนา”  
ส่วน Commission on Global Governance ได้ให้ค านิยาม “Governance” ไว้ในเอกสารช่ือ Our 
Global Neighborhood ว่าหมายถึง ผลลัพธ์ของการจัดการกิจกรรม ซึ่งบุคคลท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีผลประโยชน์ได้กระท าลงในหลายทิศทาง โดยมีลักษณะท่ีเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งอาจจะน าไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ท่ีหลากหลาย และขัดแย้งกันได้ด้วยการรวมกันจัดการใน
เรื่องนั้น 
  ชัยอนันต์  สมุทวณิช (2541) วิธีการจัดการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ UNDP 
(องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ United Nations Development Programmer) ได้
น าเสนอไว้ 7 ประการ ควรถูกก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโลกท่ี 3 ซึ่งได้แก่ 
 1. ประชาชนต้องยอมรับในความชอบธรรมของรัฐบาล (Legitimacy) และรัฐบาล
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมท่ีท าลงไป 
 2. ประชาชนจะต้องมีอิสระ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม และในการมีส่วนร่วม 
 3. จะต้องมีกรอบแห่งกฎหมายอย่างชัดเจน และเป็นระบบท่ีก่อให้เกิดสภาวะท่ี
มั่นคงเป็นหลักประกันชีวิต และการท างานของพลเมือง รวมท้ังสภาวะท่ีเอื้ออ านวยของผู้ประกอบการ 
และเกษตรกร นอกจากนี้ กฎหมายจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเสมอหน้ากัน ท้ังนี้โดยกฎหมาย  
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ จะต้องเปิดเผยเป็นที่รู้กันล่วงหน้าต้องมีการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 4. ระบบราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการด าเนินกิจการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การจัดการงบประมาณของรัฐซึ่งจะต้องมีการควบคุม ติดตามประเมินผลปฏิบัติงานท้ังของรัฐและ
บุคลากร เพื่อป้องกันมิให้ใช้ทรัพยากรอย่างมิชอบ 
 5. จะต้องมีข้อมูลข่าวสารท่ีน่าเช่ือถือโดยรัฐบาลจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับถึงข้อมูลข่าวสาร เช่น ด้านรายได้ประชาชาติ ดุลการช าระเงิน สภาพการสร้างงาน และดัชนีค่า
ครองชีพเป็นต้น 
 6. จะต้องมีการบริหารงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7. จะต้องมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐกับขององค์กรประชาสังคมซึ่ง
หมายถึงองค์กรประชาชน (People’s Organization) และองค์กรอาสาสมัครเอกชน (NGOs) 
องค์ประกอบท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นมิติใหม่ของการพัฒนา โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง เป็นแนวทางท่ีทุก
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ส่วนในโลกจะต้องผนึกก าลังให้เป็นกระแสหลัก โดยจะต้องมีการเปล่ียนแปลงทางด้านโลกทัศน์ของ
ผู้น าทุกระดับ (ท้ังภูมิภาค ชาติ ชุมชน) และองค์กรอาสาสมัครเอกชน ไปเป็นแบบพหุนิยมองค์รวม 
(Holistic Pluralism) ด้วย มิใช่เอกนิยมองค์รวม 
 ส าหรับประเทศไทย นักคิด นักวิชาการ ได้ร่วมกันเปิดเวทีความคิด แถลงและตีความ
แนวความคิดเรื่องธรรมรัฐและถูกน าไปก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2545-2549) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชารัฐ ได้อาศัยหลักคิดดังกล่าวเป็น
แนวทางส าคัญในการประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งมากกว่าท่ี
เป็นอยู่  โดยเฉพาะการเน้นสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาประสิทธิภาพของรัฐ
และระบบราชการ ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และหากพิจารณาประกอบกับโครงสร้างของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี 2550 แล้วจะพบว่า “หลักธรรมาภิบาล” ได้ถูกบรรจุไว้
อย่างชัดเจนในเรื่องต่างๆ เช่น การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การให้ประชาชน
มี่ส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการให้อ านาจรัฐเพิ่มขึ้น ตลอดท้ังปรับปรุงโครงสร้างทาง
การเมือง ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มอบให้สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาในการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ท่ีดี ตามแนวทางธรรมรัฐ ต่อมาส านักงาน ก.พ. ได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระ
แห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุม เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ลงมติเห็นชอบวาระแห่งชาติ 
ส าหรับการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ตามท่ีส านักงาน ก.พ. เสนอและออกเป็น
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 
โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดท าแผน และโครงการในการปรับปรุงงานท่ีรับปิดชอบใน
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 2.2.3 ธรรมาภิบาลกับแนวปฏิรูปสังคมไทย 
 จากความต้องการให้ได้รัฐบาลท่ีดีมาบริหารประเทศ นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้
กล่าวถึงค าอังกฤษ Good Governance ซึ่งถ้าแปลตามตัวก็จะหมายถึงการปกครองท่ีดีและได้มี
นักวิชาการบางท่านบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยว่า ธรรมาภิบาล ค าๆ นี้  มีความส าคัญอย่างมากต่อ
ระบบการปกครองของประเทศ  ชัยอนันต์  สมุทวณิช ได้เทียบความหมายของ Good  Governance
เป็นไทยว่า รัฐภิบาล และให้ความหมายว่า หมายถึงการท่ีกลไกของรัฐท้ังการเมืองและการบริหารมี
ความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ สะอาด โปร่งใส รับผิดชอบ (ชัยอนันต์  สมุทวณิช , 2541 อ้างถึงใน  
เนาวรัตน์  แย้มแสงสังข์, 2545) ขณะท่ี  ธีรยุทธ  บุญมี ระบุว่าหมายถึง การบริหารการจัดการ
ประเทศท่ีดีในทุกๆ ด้าน และทุกๆ ระดับ การบริการการจัดการท่ีดีดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้โดยมีหลัก
ความคิดว่าท้ังประชาชน ข้าราชการ ผู้บริหารประเทศร่วมมือสามประสานเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 
กันในการก าหนดชะตากรรมประเทศแต่การเป็นหุ้นส่วน ไม่ใช่หลักประกันว่าจะเกิดธรรมาภิบาล     
ยังต้องหมายถึงการมีกฎเกณฑ์ กติกา ท่ีจะให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของสังคมในการก าหนดนโยบาย บริหารตรวจสอบ ประเมินผลอย่าง
จริงจัง (ธีรยุทธ บุญมี, 2541 อ้างถึงใน เนาวรัตน์  แย้มแสงสังข์, 2545) นั้นก็คือในขณะประเทศไทย
ใช้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง นับต้ังแต่ปี 2475 เป็นต้นมา 
ผลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยังประสบปัญหาในการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญ      



 
 

24 
 

ดุจเดียวกับอารยประเทศท้ังหลาย ซึ่งอาจมีเหตุท่ีมาจากระบบการบริหารของรัฐ ข้าราชการท่ีขาด
จิตส านึกและขาดความเข้าใจในภารกิจท่ีแท้จริงของการบริการประชาชน ประชาชนท่ียังขาดความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รวมไปถึงสิทธิและเสรีภาพในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศซึ่ง
อาจกล่าวโดยรวมได้ว่า เป็นความจ าเป็นท่ีทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย 
  การปฏิรูปธรรมาภิบาล คือการปฏิรูปสังคมไทยขั้นท่ีสอง สังคมไทยได้ผ่านการต่อสู้
เพื่อประชาธิปไตยมายาวนาน ต้ังแต่เหตุการณ์เปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 ช่วง 14 ตุลาคม 2516  
และพฤษภาคม 2535 ถือได้ว่าเราปฏิรูปการเมืองส าเร็จพอสมควรแล้ว ประชาชนเช่ือมั่นในระบบ
การเมืองมากพอจะแก้วิกฤติได้โดยไม่เรียกหา “ทหาร” เช่นแต่ก่อน กล่าวได้ว่า 25 ปีหลังเหตุการณ์  
14 ตุลาคม 2516 การต่อสู้จนได้เสรีภาพทางการเมืองการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงออก แต่ส่ิงท่ียัง
ขาดและควรเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญคือ สิทธิเสรีภาพในรายละเอียดเป็นโครงสร้างส่วนย่อยของอ านาจ  
เช่น  สิทธิผู้บริโภค สิทธิในการปกป้องตนเอง ชุมชน คุ้มครองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
ศีลธรรม การจัดการตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
  การท่ีประชาชนขาดสิทธิในชีวิตประจ าวันนี้เองเป็นต้นเหตุหนึ่งให้ระบบต่างๆ       
ล่มสลาย เพราะไม่มีการตรวจสอบ และเป็นเหตุให้วิกฤติครั้งนี้รุนแรงมาก  เพราะสถาบันท่ีมีเครดิต
เป็นท่ีวางใจของคน เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตัดสินใจไปอย่างไม่รัดกุม        
ไม่ระวังความเสียหายร้ายแรงท่ีจะเกิดต่อประเทศชาติ ส่วนสถาบันราชการ สถาบันการเงินกลุ่มธุรกิจ
บริษัทใหญ่ๆมีอ านาจเหนือประชาชนจนสามารถก าหนดท าอะไรได้ตามอ าเภอใจ  วิกฤติเศรษฐกิจ      
จึงสะท้อนว่าปัญหาจริงๆเป็นระดับโครงสร้าง และต้องเคล่ือนมาสู่การปฏิรูป ระบบเพื่อแก้ปัญหาซึ่ง 
ธีรยุทธ  บุญมี ได้เสนอแนะให้ท าในส่ีส่วน (เนาวรัตน์  แย้มแสงสังข์, 2545) คือ 

 1. การปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งควรเป็นผู้
ก ากับดูแลกลไกการเงินแต่กลับเป็นต้นเหตุให้ ประชาชนท้ังประเทศต้องเป็นหนี้สินถึง 2 ล้านล้านบาท 
ต้องมีระบบตรวจสอบดูแลการเงินการคลังระบบเตือนภัยทางเศรษฐกิจต้องชัดเจน ต้องจัดให้มี
กฎหมายควบคุมการผูกขาด สัมปทาน ขาดมาตรฐาน จริยธรรมทางธุรกิจ ระบบการตรวจสอบบัญชี 
ภาษี  การประเมินค่าทรัพย์สิน ต้องปฏิรูประบบภาษีเพื่อให้สังคมมีความยุติธรรมมากขึ้น 

 2. ปฏิรูปภาคราชการต้องด าเนินอย่างจริงจังในโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่ีผันผวนเช่นนี้ 
การปฏิรูประบบราชการท าได้ 3 แนวทางคือ 

  ลดขนาดให้เล็กลง แต่เพื่อประสิทธิภาพการท างานไห้สูงขึ้น หรือโดย  การ
กระจายอ านาจไปยังหน่วยงานระดับล่างมากขึ้น เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมป่าไม้ เป็นต้น 

  เพิ่มบทบาทของภาคสังคมให้กิจการของรัฐบางส่วนเป็นของท้องถิ่นหรือชุมชน  
เช่นการศึกษา หรือท่ีเกี่ยวกับทรัพยากร เช่น ป่าไม้ (ชุมชน) น้ า แร่ธาตุ หรือ ให้มีลักษณะเป็น
หน่วยงานอิสระ แต่ได้ทุนอุดหนุนบางส่วนจากรัฐ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล 

  เพิ่มบทบาทของภาคสาธารณะคือ ส่ือมวลชน ให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมีส่วนใน
การตรวจสอบ ประเมินภาคราชการเพิ่มมากข้ึน 

 3. การปฏิรูปสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมในชีวิตประจ าวันของคนไทย ประเทศไทย
ปัจจุบันมีความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ สังคมมากขึ้น คนไทยไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้มีสถานะใหม่ข้ึนมากมาย 
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และก็ถูกละเมิดสิทธิท่ีเกิดขึ้นมาพร้อมกับสภาพและสถานะใหม่อย่างร้ายแรง ต้ังแต่เช้าคนไทยจะ
บริโภคธุรกรรมต่างๆ เช่นซื้อรถ ซื้อบ้านก็ต้องท าสัญญาไม่เป็นธรรม เช่นเดียวกับการใช้บริการจาก
สถาบันการเงินก็ถูกเอาเปรียบทุกๆ ทาง ไปขอบริการจากภาครัฐก็ไม่ได้รับความสะดวก ซื้อของหรือใช้
บริการจากภาคเอกชนก็ประสบกับปัญหาสินค้า บริการท่ีขาดคุณภาพ ขาดมาตรฐานเป็นส่วนมาก   
ถ้าเป็นชาวบ้านก็อาจถูกรัฐบาลประกาศว่าท่ีท ากินของตนเป็นเขตป่าสงวนหรือบางทีจะถูกน าไปสร้าง
เข่ือนหรือต้องซื้อปุ๋ยแพง เพราะการผูกขาดหรือกลไกการส่งเสริมอุตสาหกรรมของรัฐ 

 มองในอีกมุมหนึ่งคนไทยต้ังแต่เด็กจนแก่ก็ถูกเอาเปรียบเด็กๆ ถูกเก็บค่าแป๊ะเจ๊ียะ   
โตขึ้นก็ต้องเข้าระบบกวดวิชา เป็นคนแก่ คนพิการ ก็ไม่ได้รับบริการจากรัฐเท่าท่ีควร สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติถูกท าลาย ศีลธรรมของคนไทยเส่ือมลง หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516               
การเปล่ียนแปลงทางสังคมได้แก่  การกล้าพูดกล้าวิจารณ์ของคนไทยท าให้ได้มีการพัฒนา
ประชาธิปไตยไปรับหนึ่ง ถ้าคนไทยมีโอกาสใช้สิทธิในชีวิตประจ าวันเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นการเปล่ียน
ดุลอ านาจในสังคมให้ดีขึ้น การปฏิรูปในจุดนี้ถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ องค์การอิสระของผู้บริโภคตาม
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แม้จะใช้ค าว่าผู้บริโภค ซึ่งฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆ แต่จะมีนัยส าคัญท่ีจะช่วยดูแล  
เกื้อหนุนการใช้สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม ในชีวิตประจ าวันทุกๆ ด้านของคนไทยท่ัวประเทศซึ่งเป็น
เรื่องท่ีส าคัญมาก ดังนั้นประชาชนท่ัวทุกคนจะต้องมีส่วนในการก าหนดอ านาจหน้าท่ี  และโครงสร้าง
ขององค์การอิสระอย่างแท้จริง 

 4. การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายท่ีเอื้อต่อการใช้สิทธิอ านาจของ
ประชาชน เช่น มีกฎหมายแบบ คลาส แอคช่ัน (Class Action) คือ ท่ีกล่าวฟ้องร้องเป็นกลุ่มหรือคณะ
บุคคลได้ หรือการมีการตัดสินคดีท่ีคนไทยสามารถยึดถือ เป็นแบบอย่าง เพื่อให้ผู้ล่วงละเมิดสิทธิ
ประชาชนหลายจ า ไม่คิดประวิงคดี ท าให้กระบวนการยุติธรรมรวดเร็วขึ้น พิจารณาลดค่าฤาชาธรรม
เนียม เพื่อช่วยผู้บริโภคในการฟ้องร้องคดีความได้ 
  ธรรมาภิบาล คือ แนวคิดเรื่องความชอบธรรมแบบใหม่ การพัฒนาด้านความคิดของ
รัฐศาสตร์และการเมืองตะวันตก จะให้ความส าคัญในเรื่องของการแบ่งอ านาจเป็นฝ่ายบริหาร นิติ
บัญญัติ ตุลาการ และอ านาจของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ท่ีค่อนข้างตายตัว แต่ในส่วนแนวความคิด
ธรรมาภิบาลจะเป็นการมองอ านาจการเมือง การปกครองแบบใหม่ ท่ีไม่แข็งท่ือตายตัวแต่ให้มี
ปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาชนและให้มีลักษณะแยกย่อยมากขึ้น คือ 

(ก) ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ เป็นหุ้นส่วนในการปกครองประเทศ รัฐต้องลด
ขนาดของตัวเอง ลดอ านาจตัวเอง ให้ภาคสังคม ภาคประชาชนมีอ านาจมากขึ้น 

(ข) โลกปัจจุบันภาคเศรษฐกิจมีความซับซ้อนใหญ่โตมากกว่าภาคการเมืองภาค
ราชการ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับภาคเศรษฐกิจมีความซับซ้อนหลากหลาย ยากท่ีภาค
การเมือง ภาคราชการจะดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง
มากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม 

(ค) การมีธรรมาภิบาลในทุกระดับคือ การสร้างความชอบธรรมในทุกระดับของ
สังคมหรือกระจายให้มีความชอบธรรมในระดับย่อย (Micro Legitimating Princess) หลายระดับ
และมีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน 
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ภาพท่ี  2.2 แผนภูมิแสดงธรรมาภิบาล แนวคิด เรื่องความชอบธรรมแบบใหม่ 
ที่มา:  ปรับปรุงจากเนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ (2545) 
 
 ธรรมาภิบาลระดับบุคคล คือ ประชาชนตระหนักว่าตนเองมีอ านาจ กล้าใช้อ านาจ
บนความรับผิดชอบและเป็นธรรม 
 ธรรมาภิบาลระดับชุมชน คือ การประสานสิทธิอ านาจของชุมชนเข้ากับการปกครอง
ท้องถิ่น 
 ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจเอกชน คือ การบริหาร การจัดการ ธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ
ให้ตรวจสอบได้ โปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ธรรมาภิบาลภาคการเมืองและราชการ คือ การกระจายให้มีการบริหารการจัดการท่ี
ดี มีการตรวจสอบภายในและระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในอดีต
จะเน้นความชอบธรรมของภาคการเมืองภาคราชการ เมื่อการเมืองมาจากการซื้อเสียง ราชการมีการ
คอรัปช่ันมาก ขาดความชอบธรรม ขณะเดียวกันสังคมก็อ่อนแอไม่อาจตรวจสอบก ากับความประพฤติ
ของรัฐได้ ในท่ีสุดก็น าไปสู่ความไม่มีเสถียรภาพและวิกฤติบ่อยครั้งถ้าท าให้แต่ละส่วนมีความ
รับผิดชอบ มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  มีความชอบธรรมระดับต่างๆ ทุกระดับขึ้นก็จะท าให้สังคม
เป็นปึกแผ่น เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่ง ท่ีโครงสร้างทุกๆ ส่วนแข็งแรงย่อมมั่นคง ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ย่อม
มีความสุขความก้าวหน้า 
  ธรรมาภิบาลสะท้อนวุฒิภาวะสังคมไทย สังคมไทยผ่านวิกฤติมาหลายหนและมี
วิธีแก้ไขวิกฤติ (Conflict Resolution) ท่ีต่างกันสรุปตามล าดับเหตุการณ์ได้ ดังนี้ 

1. เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ พฤษภาคม 2535 เป็นความขัดแย้งระหว่าง
ประชาธิปไตยกับเผด็จการ มีการปะทะรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายเพื่อคล่ีคลายปัญหา 

ธรรมาภิบาล
ภาคการเมือง

ราชการ 

ธรรมาภิบาล
ภาคสังคม 

ธรรมาภิบาล
ภาคชุมชน 

ธรรมาภิบาล
ภาคธุรกิจ
เอกชน 
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2. การปฏิรูปรัฐธรรมนูญในปี 2540 เป็นความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองกับพลัง
ประชาชนธุรกิจ ท่ีต้องการปฏิรูป มีการคล่ีคลายโดยสันติด้วยการมีรัฐธรรมนูญใหม่ 

3. เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 มีการเรียกร้องให้ปฏิรูปสังคมในขั้นท่ีสอง
ด้วยวิธีการให้ทุกฝ่ายปรึกษาหารือรับฟังความเห็นท าวิจารณ์ของฝ่ายอื่ นๆ เพื่อให้ร่วมกันปฏิรูป
สังคมไทยข้ึน  ความคิดเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสังคมไทยมีวุฒิภาวะพอสมควรแล้วดังนี้ 
 ก) มองเห็นว่าสังคมมีความซับซ้อนหลากหลาย ไม่ได้แยกเป็นขั้วหรือขั้วท่ีตายตัว
เกินไป 
 ข) แต่ละส่วนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น  เช่น พรรคการเมืองยอมรับกติกาใหม่ในการ
ปฏิรูปการเมือง ประชาชนท่ีมีความต่ืนตัวมากขึ้น นักการเมือง ข้าราชการ ก็ต้องไม่มองว่าราษฎรโง่ไม่
มีการศึกษา เป็นต้น 
 ค) แต่ละส่วนต้องมีความต้องการปฏิรูปออกมาจากภายในระบบของตนเอง
อย่างไรก็ตามพลังของสังคมและส่ือมวลชนต่างๆ ยังต้องเป็นพลังหลักในการขับเคล่ือนในการปฏิรูป
ธรรมาภิบาลหรือการปฏิรูปข้ันท่ีสองของสังคมไทย ปรากฏขึ้นเป็นจริง (ธีรยุทธ  บุญมี, 2541) 
 รัฐได้มีการส่งเสริมให้ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน ท่ีได้รับ
การยอมรับท้ังในประเทศและนานาชาติโดยเน้นการประกันคุณภาพ  ดังเช่นการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา  ในระดับอุดมศึกษาหรือการส่งเสริมด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในภาครัฐ ตลอดจน
แนวความคิดใหม่ในการสร้างรัฐบาลท่ีดี ท่ีมี  “ธรรมาภิบาล” (Good Governance)  
 2.2.4 ความหมายเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 
 ค าท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารท่ีมักพบในต าราหรือข้อเขียนในด้านนี้ ได้แก่ค าว่าการ
บริหารการจัดการ ส าหรับค าว่าการบริหารการจัดการ ส่วนใหญ่ถือว่าใช้แทนกันได้ (ตัวอย่าง 
Dictionary of Management, 1975; Kimbrough & Nunnery, 1988; The Encyclopedia 
American: International Edition, 1992; International Dictionary of Management, 1995) 
Kimbrough & Nunnery ได้ช้ีให้เห็นในความแตกต่างในการน าค าเหล่านี้มาใช้ ค าว่า “การบริหาร” 
มักใช้ในองค์กรราชการและองค์การท่ีไม่หวังผลก าไร “การจัดการ” ใช้กับองค์การท่ีแสวงผลก าไร แต่
ท้ัง 2 ค าก็มีความหมายในเชิงการประสานงานและการประสานสัมพันธ์ การบูรณาการระหว่างคนกับ
วัตถุ (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4, 2547) 
 อย่างไรก็ดี The Encyclopedia Americana ได้ขยายความว่า ในความหมายกว้าง
ท่ีสุด ค าว่าการบริหารและการจัดการใช้แทนกันได้ ค าว่า “การบริหาร” ส่ือถึงความคิดการร่วมมือ
ของกลุ่มภายใต้การน าของฝ่ายบริหาร การแสดงความส าเร็จตามจุดหมาย โดยอาศัยการวางแผนและ
การจัดการขององค์การ แต่เมื่อพิจารณาความหมายของแต่ละค า ได้มีการให้ความหมายของการ
บริหาร ว่าเป็นการจัดการบริหารระดับสูง ส่วนการจัดการเป็นศิลปะของการประสานองค์ประกอบ
หรือปัจจัยการผลิตท่ีมุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ เป็นความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดย
อาศัยแรงงานคน วัสดุและเครื่องจักร ส าหรับค าว่าการบริหารจัดการ ได้กล่าวถึงความแตกต่าง
ระหว่างค าดังกล่าวกับการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ว่า การบริหารจัดการจะให้ความสนใจประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดโครงสร้างโดยภาพรวม ในขณะท่ีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์จะสนใจการจัดการ
กับงานคนละงาน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ขอนแก่นเขต 4, 2547) ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ผู้ท่ีใช้
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ความหมายแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเห็นว่าค าว่า การบริหารครอบคลุมภาพรวมขององค์การ ในขณะ
ท่ีการจัดการมุ่งไปท่ีการจัดการทรัพยากรดังนั้นค าว่า “การบริหาร” ในท่ีนี้จะใช้ในความหมายว่า เป็น
ความพยายามใช้ศาสตร์และศิลปะจูงใจผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกองค์การ ให้ร่วมมือร่วมใจด าเนิน
กิจกรรมเพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จ ท้ังในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 2.2.5  แนวคิดในการบริหารและการจัดการท่ีดี 
 การน าเสนอแนวคิดในการบริหารและการจัดการท่ีดีเป็นการบูรณาการส่วนท่ีดีของ
แนวความคิดต่างๆ ทางการบริหาร เพื่อมาปรับใช้ในบริบททางการศึกษา โดยก าหนดกรอบในการ
น าเสนอให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญ 5 ประเด็น ดังนี้ (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4, 
2547)  
 1) การก าหนดจุดหมาย ผลท่ีคาดหวังหรือภาพความส าเร็จของการบริหาร และการ
จัดการท่ีดี (Goal/Expected output) 
 2) กระบวนการบริหารและการจัดการท่ีดี (Process) 
 3) ทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารและการจัดการท่ีดี  (Input/Resource) 
 4) ระบบควบคุม (Feedback/Control System) 
 5) ปัจจัยส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารและการจัดการ 
  จากกรอบข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้อ 1-4 มีท่ีมาจากความคิดเชิงระบบท่ีน ามาใช้ในการ
บริการกล่าวคือ ในขณะท่ีรูปแบบเชิงระบบโดยท่ัวไปแสดงเส้นทางเดินของความคิดว่า เมื่อใส่ปัจจัย
เข้าหรือทรัพยากรเข้าไปในระบบ จะผ่านกระบวนการจัดกระท าแล้วกลายเป็นผลผลิต แต่ใน
กระบวนการคิดเชิงการบริหารจะเริ่มจากความคิดท่ีว่า จะบริหารเพื่อให้เกิดผลอะไรขึ้น เพื่อให้เกิดผล
ตามท่ีคาดหวัง  จะใช้กระบวนการได้กี่ทางเลือกและถ้าจะใช้ทางเลือกแต่ละทาง จะต้องใช้ทรัพยากร
อะไรบ้าง ซึ่งความเป็นไปได้หรือความจ ากัดทางทรัพยากรเป็นส่ิงท่ีจะต้องคิดควบคู่ไปกับการเลือก
ทางเลือกในการด าเนินงานในกรณีท่ีทางเลือกซึ่งคาดว่าจะได้ผลมากท่ีสุด ไม่มีความเป็นไปได้ในเชิง
ทรัพยากรก็จะต้องเลือกทางเลือกในระดับรองๆ ลงมา ขณะเดียวกันเพื่อจะตอบค าถามว่า จะทราบได้
อย่างไรว่าเกิดผลตามท่ีคาดหวังหรือไม่เพียงใดก็จะต้องมีการออกแบบระบบควบคุมเพื่อหาข้อมูล
ป้อนกลับ โดยอาจใช้ระบบการก ากับติดตาม ประเมิน นอกจากนี้บริบทภายนอกก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ปัจจัยส่งผลท่ีอาจจะเป็นในทางเกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 2.2.6 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐ 
 ผลจากความล่าช้าในการปฏิรูประบบราชการ ท าให้คณะกรรมการปฏิรูประบบ
ราชการจัดต้ังขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2541         
ได้น าเสนอมาตรการส าคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของราชการให้คณะรัฐมนตรี
ได้พิจารณาเห็นชอบและได้มีการจัดล าดับความส าคัญของมาตรการในการปฏิรูประบบราชการ 
เพื่อให้หน่วยงานเป้าหมายหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ผนึกก าลังกันท างาน เพื่อการเปล่ียนแปลง      
ท่ีเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน มาตรการดังกล่าว หน่วยงานทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความตระหนักและน าไปปฏิบัติ ได้แก่ 
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 2.2.6.1 การปรับเปล่ียนกฎหมาย 
 การปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่จะบรรลุผลส าเร็จ จ าเป็นต้อง
มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขกฎหมาย โดย 
 1) ปรับปรุงกฎหมายท่ีใช้งานอยู่และตรากฎหมายใหม่มีเนื้อกาท่ีเข้าใจง่าย 
ไม่ซับซ้อน มีลักษณะมองการณ์ไกล ไม่ล้าสมัย เพื่อให้สามารถสนับสนุนการด าเนินการตามระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ 
 2) ทบทวนปรับปรุงกระบวนการร่างกฎหมายและระเบียบ ให้มีขั้นตอนท่ี
ส้ันรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยปรับปรุงท้ังระบบวิธีการยกร่างและวิธีการตรวจเพื่อให้กฎหมายมีความ
ทันสมัยและสากลในยุคโลกาภิวัตน์ 
 3) ส ารวจความเห็นของประชาชนในการบังคบใช้กฎหมายของรัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อราชการของประชาชน เพื่อลดกฎเกณฑ์
ท่ีหยุมหยิมลดช่องโหว่ของระเบียบท่ีจะก่อให้เกิดการทุจริต คอรัปช่ัน และขจัดกฎเกณฑ์ท่ีไปสร้าง
ภาระต้นทุนท่ีไม่จ าเป็นให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน  
 2.2.6.2 การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารภาครัฐ 
 การปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่จะเกิดผลดี ค่านิยมและ
วัฒนธรรมการท างานของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐต้องเปล่ียนพฤติกรรมการท างานใหม่โดยส้ินเชิง คือ 
 1) จัดท าค าแถลงค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณวิชาชีพของเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐเพื่อสร้างวัฒนธรรมการท างานใหม่ท่ีเน้นการท าหน้าท่ีด้วยความสุจริต ขยัน อดทน มีความ
รับผิดชอบสูง รักษาเกียรติของอาชีพและมุ่งมั่นเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนและส่วนรวม    
มีระเบียบวินัยและด ารงตนในจรรยาบรรณโดยมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน 
 2) เปล่ียนความเช่ือและเจตคติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้เน้นท่ีความสามารถ
และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคมเป็นหลัก โดยการรณรงค์และสร้างระบบการท างานใหม่
ซึ่งยึดความสามารถและผลงานเป็นเกณฑ์โดยผู้น าเป็นตัวอย่าง 
 3) รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณวิชาชีพของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อล้างความเช่ือเดิมๆ และให้ปรับเปล่ียนมาเป็นผู้มีความสุจริต มีคุณธรรม มีความ
กล้าในทางจริยธรรม ให้บริการที่ดีต่อประชาชน เน้นการท างานท่ีใช้ความสามารถและผลงาน ไม่เน้น
ยศช้ันหรืออาวุโส โดยปราศจากความสามารถ สร้างวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมใหม่ให้เอื้อต่อความคิด
สร้างสรรค์ 
 4) ปรับปรุงกระบวนการให้รางวัลและการลงโทษให้ด าเนินการด้วยความ
รวดเร็วและให้ปรับปรุงกระบวนการทางวินัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อให้ความสามารถเป็นกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการคอรัปช่ัน และให้สอดคล้องกับการพัฒนาของศาลปกครองท่ีจะจัดต้ัง
ขึ้นตามรัฐธรรมนูญด้วย 
 5) สร้างระบบข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวิธีการต่างๆ ของการทุจริตการ
คอรัปช่ันเพื่อคิดค้นหาวิธีป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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 6) มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของ
ภาครัฐเพื่อรณรงค์ให้ท้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาคอรัปช่ันในภาครัฐและ
สร้างความโปร่งใสในขั้นตอนการให้บริการของรัฐเพื่อให้ประชาชนช่วยตรวจตราป้องกันการคอรัปช่ัน 
 7) สร้างระบบคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ โดยจัดให้มี
มาตรการและองค์กรเพื่อดูแลคุ้มครอง แก่ผู้ท่ีถูกคุกคาม หรือกล่ันแกล้งจากผลของการให้ข้อมูลและ
เป็นพยานในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 2.2.6.3 เงื่อนไขความส าเร็จ 
 ยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ มีดังนี้ 
 1) สร้างกลไกรับผิดชอบภารกิจท่ีชัดเจน เช่ือมประสานหน่วยงานต่างๆ ใน
การปฏิรูปเพื่อให้หน่วยงานส าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ. ส านัก
งบประมาณส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานกลางอื่นๆ สามารถร่วมท างาน
ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้แผนปฏิรูปเกิดผลในทางปฏิบัติ และควรมีฝ่ายการเมือง
รับผิดชอบโดยตรงในการก าหนดนโยบาย ติดตาม ประเมินช้ีแนะ ให้ค าปรึกษาและประสานการ
ด าเนินงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ  รวมท้ังได้รับมอบ
อ านาจ งบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อผลักดันให้มาตรการปฏิรูปบังเกิดผลโดยเร็วท่ีสุด ก าหนดให้
ส านักพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการและอัตราก าลังของส านักงาน ก.พ. เป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าท่ีท างาน
นี้โดยเฉพาะ 
 2) สร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง จัดการรณรงค์หรือก าหนดให้ ผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานของรัฐมีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ 
และเป็นแกนน าในการผลักดันให้การปฏิรูปด้านต่างๆ เกิดผลเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ จะต้องประกาศให้ทุก
คนทราบว่าการด ารงสถานภาพของผู้บริหารระดับสูง จะได้รับการประกันโดยผลงานของหน่วยงานท่ี
ตนรับผิดชอบเป็นส าคัญ 
 3) สร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดผลเป็นตัวอย่าง เป็นหน้าท่ีโดยตรงของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงท่ีต้องผลักดันให้การปฏิรูปบทบาท ภารกิจของกลุ่มงานด้าน
เศรษฐกิจ เกิดผลโดยเร็วท่ีสุดเพื่อเป็นตัวอย่างของความส าเร็จ 
 4) สร้างระบบคู่ขนาน เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เข้าสู่
ระบบใหม่โดยเร็วท่ีสุด จัดให้มีระบบคู่ขนานโดยให้ส่วนราชการท่ีปฏิรูปแล้วเข้าระบบการท าสัญญา
การ ท างานโดยให้ผู้บริหารเข้าสู่ระบบนักบริหารระดับสูงท่ีสร้างขึ้นใหม่ ปฏิบัติตามระบบงบประมาณ
ใหม่และมีการประเมินผลงานตามสัญญาไว้ หากได้ผลดีมีการตอบแทนในรูปโบนัสหรือรางวัล เป็นตัว
เงินเพื่อจูงใจให้เกิดการแข่งขันปฏิรูปงาน เพื่อเข้าสู่ระบบใหม่โดยเร็วต่อไป 
 5) ให้ประชาชนและข้าราชการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและติดตาม
ประเมินผลการท างานของภาครัฐโดยท่ีการปฏิรูปการท างานภาครัฐมิใช่ภาระของกลุ่มบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเท่านั้นแต่เป็นภาระหน้าท่ีของทุกฝ่ายในสังคมท่ีมีจิตมุ่งต่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองดังนั้น ต้อง
สร้างกลไกให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้มีส่วนในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะรวมท้ังร่วมคิดร่วม
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ติดตามประเมินผลและปกป้องการด าเนินงานปฏิรูปราชการหรือการปฏิบัติราชการอย่างเสรี และ
สุจริตใจการท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐจะส าเร็จได้ต่อเมื่อทุก
ฝ่ายในสังคม ซึ่งหมายถึง ผู้ท่ีท าการปฏิรูป คือเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ได้รับผลจากการปฏิรูปคือ 
ประชาชน หรือภาคเอกชน มีความเข้าใจในเนื้อการสาระและวิธีการปฏิรูปท่ีถูกต้อง ตลอดท้ังการปรับ
เจตคติและวิธีคิดของท้ังฝ่ายประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในทุกระดับให้สอดคล้องกับบทบาทใหม่
ตามท่ีต้องการปฏิรูป การรณรงค์โดยส่ือรูปแบบต่างๆ จึงมีความส าคัญและต้องมีการวางแผนและ
ด าเนินการอย่างรอบคอบต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา (ส านักงานคณะกรรมการการปฏิรูประบบราชการ , 
2545) 
 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มีความเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 ท่ีได้มีการปฏิรูประบบราชการครั้งส าคัญตามกรอบแนวทางซึ่งก าหนดไว้ใน
มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ว่าต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การ
กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 
2.3 แนวทางด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.3.1 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 ในการบริหารงานของสถานศึกษา ซึ่งได้รับการกระจายอ านาจตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใน 4 ด้าน  
คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านบริหารท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องยึดหลักการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็น
นิติบุคคล 2546) และเพื่อให้การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแนวทางประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลโดยให้ความหมายของหลัก       
ธรรมาภิบาล ท้ัง  6 ประการ  แนวทางการด า เนินการ  ตัว ช้ีวัดระ ดับอง ค์กรสรุปไ ด้ ดังนี้  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

1) หลักนิติธรรม หมายถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีใช้ในองค์กรเป็นข้อตกลงร่วมกัน
และการบังคับใช้ กฎ ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวต้องเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับของสมาชิกทุกฝ่ายใน
องค์กร กฎ และข้อบังคับเหล่านั้นต้องน ามาซึ่งความเสมอภาคของสมาชิกในองค์กรรวมท้ังสร้างภาพ
เอื้อต่อการควบคุมและพัฒนาสังคมด้วยแนวทางการด าเนินการตามหลักนิติธรรม 

(1) ให้ความรู้แก่สมาชิกในองค์กร เรื่องกฎหมาย ระเบียง ข้อบังคับสิทธิ
เสรีภาพบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรรวมท้ังขอบเขตในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
แบบประชาธิปไตย 

(2) พัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมากขึ้น   
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 ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม 
(1) กฎ ข้อบังคับระเบียบต่างๆ มีความเป็นธรรมสามารถปกป้องคนดีลงโทษคน

ไม่ดีและมีการปรับปรุงกฎ ข้อบังคับ และระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
(2) องค์กรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใส

ตรวจสอบได้  และได้รับการยอมรับจากประชาชน ส่วนด้านการปฏิบัติหน้าท่ีมีความเป็นธรรม         
มีความประพฤติสุจริต ปราศจากคอรัปช่ัน นอกจากนี้ขนาดองค์กรอัตราก าลังคน งบประมารลดลง 

(3) สภาพสังคมในองค์กร มีข้อร้องเรียน คดีความและการฟ้องร้องรวมท้ังสถิติ
การท าผิดกฎต่างๆ ลดลง คนในองค์กรตระหนักในสิทธิ หน้าท่ีเสรีภาพของตนเองรู้และเข้าใจ กฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับ และมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย ในการแสดงความคิดเห็นกรณีต่างๆ 

2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  การส่งเสริมสนับสนุน
การท างานให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัย
ประจ าชาติ เป็นพลเมืองดี คือ ปฏิบัติตามฆราวาสธรรมได้แก่ 1)  สั จจะ  คือ  ก าร รั กษ าคว าม สั จ         
2) ทมะ คือ การรู้จักข่มใจตนเอง 3) ขันติ คือ การอดทน อดกล้ันและอดออม 4) จาคะ คือ การรู้จัก
ละวางความช่ัวความทุจริต 
        แนวทางการด าเนินการตามหลักคุณธรรม 

(1) สถาบันการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เริ่มจาก
เยาวชนในแบะนอกระบบการศึกษาอย่างจริงจัง 

(2) รณรงค์ใช้หลักคุณธรรม อย่างกว้างขวางจริงจังโดยเริ่มจากผู้บังคับบัญชา 
(3) รณรงค์ให้สังคมร่วมสนับสนุนผู้ปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมท่ีถูกรังแกโดยผู้มีอ านาจ

เหนือกว่า รวมถึงการยอมรับ เชิดชูเกียรติ การส่งเสริมหรือกระตุ้นในรูปแบบต่างๆ 
(4) องค์กรระดับต่างๆ มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกด้วยส่ือ

ประเภทต่างๆ 
(5) ทุกหน่วยงานของภาครัฐควรมีหลักจริยธรรมของตนเอง หรือจริยธรรมแต่

ละสาขาวิชาอย่างเปิดเผย 
 ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม 

(1) การร้องเรียน หรือร้องทุกข์การด าเนินการในเรื่องต่างๆ ท้ังในและนอก
องค์กรลดลง 

(2) คุณภาพชีวิตของคนในองค์กรมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรใน
องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(3) องค์กรมีเสถียรภาพอยู่อย่างสงบสุขด้วยความมีระเบียบ  
3) หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนใน

องค์กรโดยปรับปรุงกลไกการท างานของคนในองค์กรให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น บุคลากรในองค์กร
รู้ขั้นตอน วิธีท างานท่ีจะติดต่องานและสามารถตรวจสอบการท างานได้ ภายในองค์กรต้องมีความ
โปร่งใส การตัดสินใจการบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคนและมีการส่ือสารท่ีดีภายในองค์กร เช่น     
มีการกระจายข่าวรายวัน หรือรายสัปดาห์  ให้สมาชิกได้รับทราบความเคล่ือนไหวขององค์กร 
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 แนวทางการสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
(1) ส ารวจความเห็นชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ในเรื่องความโปร่งใสท่ี

ต้องการของบุคลากร 
(2) บุคลากรตระหนักในความส าคัญและปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ปกครอง พ.ศ. 2539 

(3) ปรับปรุงระบบเอกสารระบบสารสนเทศให้เป็นระเบียบสะดวกต่อการใช้
งานและการสืบค้นของประชาชน 

(4) จัดท าเอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการให้บริการของส่วนราชการท่ีเขาใจง่าย
สะดวกต่อการติดต่อของประชาชน 

(5) มีระบบการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร 
(6) สร้างทัศนคติท่ีดีต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารและตอบข้อสงสัยของ

ประชาชน 
 ตัวชี้วัดความโปร่งใส 

(1) ส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
(2) จ านวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน และการถูกสอบสวนลดลง 
(3) เกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานทีความชัดเจนเป็นท่ียอมรับ 
(4) องค์กรมีตัวชี้วัดท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

4) หลักการมีส่วนรวม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลในองค์กรทุก
ระดับเป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการบริหารงานหรือด าเนินการต่างๆ ขององค์กร
ได้ร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมสนับสนุน ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามส่ิงท่ีตนเองได้ร่วมตัดสินใจ 
 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม 

(1) องค์กรต้องก าหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจน พร้อมท้ังออกกฎระเบียบข้อบังคับ
บุคคลในองค์กรถือปฏิบัติ รวมท้ังพัฒนากลไก ระบบการท างานและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  
เพื่อเอื้อต่อการสนับสนุน ให้บุคลากรในองค์กรและประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

(2) กระจายอ านาจ การบริหารจัดการสู่บุคลากรตามหน้าท่ีๆ ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้บุคลากรสามารถบริหารภารกิจตามบทบาทหน้าท่ีตรงตามความต้องการ 

(3) รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนเห็น
คุณค่าและความส าคัญของการมีส่วนร่วม 

(4) จัดท าคู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมในงาน/โครงการต่างๆ รวมท้ังให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน  
ซึ่งจะท าให้การมีส่วนร่วมมีคุณค่ามากขึ้น 

(5) แสดงผลลัพธ์จากการเข้ามามีส่วนร่วมท่ีเป็นรูปธรรมให้ผู้เกี่ยวข้องและ
ประชาชนได้รับทราบ พร้อมท้ังมีรางวัลตอบแทนแก่เจ้าของความคิดท่ีน าไปสู่การปฏิบัตินั้น 
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(6) สร้างหลักประกันในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์การด าเนินงานขององค์กร 

ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนรวม 
(1) ความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ รวมถึงการประหยัดงบประมาณ 
(2) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ 
(3) จ านวนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนใน

การด าเนินการเรื่องต่างๆ รวมถึงคุณภาพของการมีส่วนร่วม 
5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นและต้ังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถให้บรรลุผลส าเร็จสอดคล้องตามกฎ ระเบียบขององค์กรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึกต่อ
หน้าท่ี สังคมประชาชน และประเทศชาติโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการและส่วนรวมเป็น
ส าคัญ รวมท้ังยอมรับผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานดังกล่าวท้ังท่ีเป็นผลดีและผลเสียหาย  ตลอดจน
พร้อมแสดงข้อเท็จจริงการประกอบภารกิจต่อสาธารณชนสามารถช้ีแจงเหตุผลได้พร้อมรับการ
ตรวจสอบจากสาธารณชน 
 แนวทางในการด าเนินการตามหลักความรับผิดชอบ 

(1) ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดีรวมท้ังการสร้างแบบอย่างท่ีดีด้วยการยก
ย่องและส่งเสริมความประพฤติของบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 

(2) สร้างความรับผิดชอบของตนเองโดยใช้การมีส่วนร่วมมีระบบการตรวจสอบ
และการประเมินท่ีน่าเช่ือถือ 

(3) ส่งเสริมผู้มีความสามารถโดยการให้รางวัลและลงโทษท่ีเหมาะสมรวมท้ัง
การจูงใจด้วยค่าตอบแทนและอื่นๆ 

ตัวชี้วัดเรื่องความรับผิดชอบ 
(1) ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 
(2) ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
(3) คุณภาพของงานท้ังด้านปริมาณ ความถูกต้องครบถ้วนรวมท้ังจ านวนความ

ผิดพลาดท่ีได้ จากการปฏิบัติงานและจ านวนการเรียกร้องหรือกล่าวหาท่ีได้รับ 
6) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รวมท้ังรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 
 แนวทางในการด าเนินการตามหลักความคุ้มค่า 

(1) ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญ 
(2) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ส้ันหรือเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวเพื่อให้สะดวก

และรวดเร็ว 
(3) ปฏิบัติงานอย่างประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา บรรลุวัตถุประสงค์

ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
(4) ก าหนดมาตรฐานการท างานในหน้าท่ีและเป้าหมายท่ีชัดเจน 
(5) สร้างระบบความคุ้มค่า และรายงานการใช้จ่ายทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพื่อตรวจสอบ 
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(6) น าเครื่องมือท่ีทันสมัยมาใช้ในการท างาน 
(7) เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการต่างๆ ท่ีน าไปสู่ความ

คุ้มค่า 
(8) รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายนอก เพื่อน ามาปรับปรุงการท างานใน

องค์กร 
(9) ให้ความส าคัญกับระบบการติดตามประเมินผลและควรประกาศให้

ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทราบเป็นระยะ 
(10)  ให้ระบบการประเมินการปฏิบัติงาน (RBM) และใช้การจัดสรรงบประมาณ

เป็นเครื่องมือในการพิจารณางบประมาณในโครงการ 
(11)  จัดสรรงบประมาณตามผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(12)  ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักความคุ้มค่า 
(13)  ให้รางวัลหน่วยงานกลุ่มบุคลากรท่ีด าเนินการด้วยวิธีดังกล่าวได้อย่าง

ถูกต้องคุ้มค่า 
 ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า 

(1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(2) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3.2 ค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้ก าหนดค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 5 ประการ คือ 
 1) กล้ายืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง (Moral Courage) หมายถึงยึดมั่นในความถูกต้อง
ดีงาม ชอบธรรม เสียสละ ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ  ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ พฤติกรามการ
ท างานในข้อนี้ หมายถึง ต้องท างานอย่างมืออาชีพที่รู้จริงด้วยความมั่นคงในหลักการและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พร้อมท่ีจะเสียสละทุ่มเทท้ังก าลังกาย ก าลังปัญญาและเวลาให้กับงาน มีความอดทนหรือ
ยับยั้ง ช่ังใจต่อผลประโยชน์ท่ีเย้ายวน มีความกล้าหาญในการรักษาความถูกต้อง ชอบธรรม           
ตามจริยธรรม กล้าหาญยืนหยัดกระท าหากส่ิงท่ีกระท านั้นเป็นส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรมและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม กล้าท่ีจะคัดค้าน หรือออกมาร้องเรียนเมื่อพบการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง ไม่ว่าผู้ท่ี
กระท านั้นจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
 2) ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ (Integrity & Responsibility) หมายถึง ปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีต่อ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานและต่อการปรับปรุงองค์กร พฤติกรรมการท างานในข้อนี้ หมายถึง การมี
ความต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างตรงไปตรงมา ไม่เบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานท่ีวางไว้ 
การตรงต่อเวลาท้ังการมาปฏิบัติหน้าท่ีและการนัดหมายไม่ให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อรับบริการต้อง
รอคอยซื่อสัตย์สุจริต คือ การตรงไปตรงมาในทางท่ีชอบ ส านึกในความรับผิดชอบช่ัวดี เช่น การไม่ใช้
ความสนิทสนมส่วนตัว ปูนบ าเหน็จพิเศษแก่ผู้ใกล้ชิดญาติพี่น้อง หรืออาศัยต าแหน่ง หน้าท่ี เพื่อหา
ประโยชน์ส่วนตัว พร้อมต่อการได้รับการตรวจสอบจากสาธารณะในทุกโอกาสโดยมุ่งให้เกิดผลดีต่อ
งานด้วยไม่ใช่ให้เกิดอุปสรรคต่องาน 
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 3) โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency & Accountability) หมายถึง การ
ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้โปร่งใส ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ ตลอดจน
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อประชาชน ได้รับทราบรู้ความก้าวหน้าในการ
ท างานอย่างต่อเนื่องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องเปิดใจกว้างพร้อมท่ีจะให้
ประชาชนตรวจสอบผลการท างาน รับฟังความคิดเห็น ค าวิพากษ์วิจารณ์แล้วน ามาพัฒนางานท่ีตนท า
อยู่ได้ดีตลอดเวลา 
 4) ไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination) หมายถึง การบริการประชาชนด้วนความ
เสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ถูกต้องและปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ าใจ  
เมตตา เอื้อเฟื้อ โดยเน้นเท่าเทียมและเสมอภาคในการให้บริการ ปฏิบัติต่อผู้รับบริการโดยไม่ค านึงถึง  
เช้ือชาติศาสนา ฐานะทางสังคมหรือเพศ ไม่อคติ เลือกท่ีรักมักท่ีชัง หรือเลือกให้ประโยชน์หรือให้โทษ
เฉพาะรายบุคคล 
 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation) หมายถึง การท างานให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวมและใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่านั่นคือ การ
ท างานอย่างมีเป้าหมาย การท างานท่ีชัดเจน องค์กรรู้เป้าหมายอนาคตและคนในองค์กรมีความ
ร่วมมือท่ีจะน าพาองค์กร ไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเวลาท่ีก าหนดมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าทรัพยากร โดยมีการวัดผลงานและตัวช้ีวัดท่ีเป็นรูปธรรม สามารถประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ได้จากความพึงพอใจของคุณภาพงานและความสุขของคนท างาน การท างานลักษณะมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดกล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงอย่างทันการณ์  
ไม่ยึดติดขั้นตอนวิธีการท่ีท าให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  แต่มุ่งปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้อง
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้รับบริการ 

 
2.4 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักธรรมาภิบาล 
 จากการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  
2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลให้
การบริหารสถานศึกษามีอิสระมากขึ้น จึงมีการจัดระเบียบริการราชการ และก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยมสาระดังนี้ 

2.4.1 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ก าหนดไว้ในมาตรา 34 ดังนี้ 
 1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2) สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น  และ
มาตรา 35 ได้ระบุให้สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเฉพาะท่ีเป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

2.4.2 บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ  
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปซึ่งกฎหมายการศึกษาก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 2.4.2.1 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 คู่มือการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล



 
 

37 
 

กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ดังนี้ 
 1) จัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ัง 3 รูปแบบ 
 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ 
 3) จัดการประเมินผลผู้เรียน 
 4) จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรแกนกลางใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 5) ร่วมกับบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 6) พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 7) บริการและจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป ตามท่ีกระทรวงกระจายอ านาจมาให้ 
 8) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 9) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน สถานศึกษาและ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณะชน 
 10) ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและ
ยกย่องเชิดชูผู้ท่ีส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 11) ปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา ท้ังท่ีเป็นท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยท่ีราชพัสดุและท่ีเป็นทรัพย์สินอื่น รวมท้ังจัดหา
รายได้จากการบริการของสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  ท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย
การศึกษา วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา 
 12) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทักษะ ในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
 13) พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เพื่อการศึกษาของผู้เรียน 

 2.4.2.2 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 ได้ก าหนดบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 1) บริการกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการ 
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 2) ประสานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร
การเงิน พัสดุ สถานท่ี และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 
 3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการท่ัวไปรวมท้ังการ
จัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา หรือส่วนราชการ  ตามวงเงินงบประมาณท่ี
สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับ ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ   
 4) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา  หรือ ส่วน
ราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5) อ านาจหน้าท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
 6) ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น ต า ม ท่ี ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม าย จ าก รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังงานอื่นท่ีกระทรวงมอบหมาย 

 2.4.2.3 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 ได้ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 1) ควบคุมการดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
ก าหนด 
 2) พิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา 
 3) ส่ง เสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4) จัดท ามาตรฐานภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบถคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษา 
 5) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือ
ตามท่ี  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือทางคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
 
2.5 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน็นิติบุคคล 
 สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล หมายถึง โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีกฎหมาย
ยอมรับให้สามารถกระท ากิจการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ มีสิทธิ หน้าท่ีตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และกฎหมายอื่นซึ่งก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของสถานศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ วัตถุประสงค์
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ของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลมีสองประการ คือ 1) เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
คล่องตัว ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจาย
อ านาจและการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน 2) เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา  ซึ่งมีหน้าท่ีให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็น
สถานศึกษาของรัฐ จึงต้องน าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ซึ่งเรียกกัน
โดยท่ัวไปว่า  “ธรรมาภิบาล”  มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคลด้วย โดยหลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเข้ากับการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา ซึ่งได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและบริหาร
ท่ัวไป มีเป้าหมายในการจัดการศึกษา คือ ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 

การใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  
 ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35  ก าหนดให้
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามมาตรา 34 (2) เฉพาะท่ีเป็นโรงเรียนของรัฐมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล 
 ความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนก่อให้เกิดอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายเอกชน  และกฎหมาย
มหาชนหลายอย่าง ท าให้ความรับผิดชอบสูงขึ้นกว่าเดิม การน า “หลักธรรมาภิบาล” มาใช้ในการ
บริหารจัดการยิ่งมีความจ าเป็นมากขึ้น 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล พ.ศ.  2546 
ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีไว้ดังนี้ 
 1) ให้สถานศึกษามีวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าท่ีเพื่อจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 2) ในกิจการท่ัวไปของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
เป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 
 3) ให้สถานศึกษามีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์ จาก
ทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา เว้นแต่การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  เมื่อจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่งแล้ว            
ให้สถานศึกษารายงานให้ผู้อ านวยการนักงานเขตพื้นการศึกษาทราบโดยเร็ว ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  
ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อาจวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน ท่ีมีผู้บริจาคตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 4) ในกรณีท่ีจะต้องมีการจดทะเบียนสิทธิ ขึ้นทะเบียนหรือด าเนินการทางทะเบียนใดๆ 
เกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา ให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการทางทะเบียนดังกล่าว
ได้ในนามนิติบุคคลสถานศึกษา 
 5) ในกรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องคดี ให้สถานศึกษารายงานให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อด าเนินการแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบด าเนินคดีโดยเร็วในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลสถานศึกษาจะเป็นโจทย์ฟ้องคดีในนามของตน  
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ให้กระท าได้เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษานั้นสังกัด 
 6) สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ ในฐานะของท่ีต้ังไว้ส าหรับ
สถานศึกษาตามท่ีได้รับการก าหนดวงเงินและได้รับมอบหมายอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด ท้ังนี้ยกเว้นงบประมาณในหมวดเงินเดือน 
 7) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุในส่วนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
หรืออยู่ในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับมอบตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุในข้อ 6 ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์              
ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกาศก าหนด 
 8) การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาให้สถานศึกษารับบริจาคตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจาคให้ทางราชการและตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
 9) การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและบัญชีของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกาศก าหนด 
 10) ให้สถานศึกษาจัดท าบัญชีแสดงรายการรายจ่ายเงินและทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ตาม    
ข้อ 6 ไว้เป็นหลักฐานและให้สรุปรายการบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีสถานศึกษานั้นสังกัดทราบทุกส้ินปีงบประมาณ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวแล้วรายงานให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทราบโดยเร็ว 
 11) การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 12) เมื่อมีประกาศ ยุบรวม เลิกสถานศึกษา ให้ส านักงานเขตพื้นการศึกษาจัดให้มีการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชี รวมท้ังด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินท่ียังคงเหลืออยู่ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
 13) ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 จากบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546 ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาได้น าหลัก       
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ผลก็จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังแผนภูมิในภาพท่ี 2.3 ดังนี้ 
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หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม 

หลักความโปร่งใส 

หลักการมีส่วนร่วม 

หลักความ
รับผิดชอบ 

หลักความคุ้มค่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.3 แผนภูมิแสดงหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล 
ที่มา: วิโรจน์  สารรัตนะ  (2548) 
 
 ยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ 
 ในการใช้ “ธรรมาภิบาล” ในการบริหารโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคลจ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารท่ี
มีภาวะผู้น าเหมาะสม  และมีแนวทางการบริหารสอดคล้องกับหลักบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
 การบริหารงานจะต้องเป็นรูปแบบใหม่ เพราะประสิทธิภาพของการด าเนินงานของโรงเรียน
ขึ้นอยู่กับผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้น าในการบริหารจัดการศึกษา โดยจ าเป็นต้องจัดหา

นักเรียน  เก่ง ดี 
มีสุข 

ด้านวิชาการ 

ด้าน
งบประมาณ 

ด้าน
บริหารงาน

บุคคล 

ด้านบริหาร
ทั่วไป 
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ทรัพยากรวิชาการ  และข้อมูลสารสนเทศ จัดการ ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ประสานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว และ
องค์กรต่างๆ เพื่อทุกฝ่ายจะได้มีส่วนรวมในการจัดการศึกษา 
 อย่างไรก็ดี ผู้บริหารโรงเรียนควรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมหลายอย่าง (ธีระ  รุญเจริญ, 2548) 
เช่น 

1) มีคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการศึกษา 
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
3) ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่องค์กรวิชาชีพรับรอง 
4) มีมาตรฐานวิชาชีพ 
5) มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ในเรื่องนี้  ปัญญา  แก้วกียูร  และสุภัทร  พันธ์พัฒนกุล (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2546 อ้างถึงใน ธีระ รุญเจริญ, 2548) ได้เสนอยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จของโรงเรียน ดังนี้ 

1) สถานศึกษาพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมายและวิธีด าเนินการอย่างชัดเจน 
2) สถานศึกษามีทีมงานท่ีมีคุณภาพ หลากหลายโดยผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น าสูงก ากับดูแลให้

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
3) พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเป็นมืออาชีพ ท้ังด้านมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 

มีความสามารถและทักษะท้ังด้านหน้าท่ีและกระบวนการ พัฒนาตนเองให้ทันสมัย 
4) พัฒนาข่าวสารข้อมูลในสถานศึกษา  มีกลไกการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร มีระบบ

สารสนเทศท่ีทันสมัย  ส่ือสารได้หลายทาง รวมท้ังประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร 
5) ให้เกียรติและยกย่องครูเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
6) มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี 

 เงื่อนไขความส าเร็จในการน าธรรมาภิบาลมาใช้ในสถานศึกษา การน าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในสถานศึกษา จะประสบความส าเร็จมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ธีระ  รุญเจริญ, 2548) 

1) ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
2) โปร่งใสในการด าเนินการพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบ 
3) มุ่งคุณภาพ / ประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นท่ีต้ัง 
4) พึ่งตนเองเป็นหลัก 
5) ท างานด้วยความรับผิดชอบ 
6) หน่วยงาน / องค์กรท่ีเกี่ยวข้องให้อิสระในการด าเนินการ 
7) เน้นการบริหาร โดยองค์คณะบุคคล / คณะกรรมการ 
8) จัดให้มีสารสนเทศครบถ้วน 
9) ประกันคุณภาพการศึกษา 
10) ประเมิน ตรวจสอบ เป็นระยะๆ 
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2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
  จ านง  นาหนองตูม (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
บริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า 

1) การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    

2) ข้าราชการครูท่ีมีวิทยฐานะต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิ
บาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยภาพรวม  ไม่แตกต่างกันท่ีระดับมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 

3) ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน า
หลัก  ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

4) ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ทักษิณา  เหลืองทวีผล (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 

1) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากสูงสุดลงมา ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักความ
รับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่าและหลักความโปร่งใส ตามล าดับ 

2) ผลหารเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า 

2.1) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมเพศชายและหญิงมีความเห็น
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 

2.2) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3  จ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวม  ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

2.3) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม ผู้ท่ีมีอายุต่างกัน มีความเห็น
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 
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2.4) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม ผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2.5) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวม ผู้ท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน  มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

2.6) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ าแนกตามวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจในการท างาน โดย
ภาพรวม ผู้ท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลัก        
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

2.7) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ าแนกตามความส าเร็จในชีวิตการท างาน โดยภาพรวม ผู้ท่ีมี
ความส าเร็จในชีวิตการท างานต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2.8) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ าแนกตามการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยภาพรวม    
ผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

2.9) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ าแนกตามความเช่ือในเรื่องกฎแห่งกรรม โดยภาพรวมผู้ท่ีมี
ความเช่ือในเรื่องกฎแห่งกรรมต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

2.10) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมสถานศึกษา
ขนาดต่างกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 นัยนา  เจริญผล (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ผลการวิจัยพบว่า 

1) การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  โดยภาพรวม พบว่า ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา        
มีความคิดเห็นในระดับมากและเพื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้านโดยมี
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ค่าเฉล่ียเรียงล าดับ โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หลักความรับผิดชอบ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด
คือ หลักการมีส่วนร่วม 

2) ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดของแก่น ตามขนาดของ
สถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3) ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตามประเภทขอ ง
สถานศึกษาระหว่างกลุ่มวิทยาลัยเทคนิค,อาชีวศึกษากับกลุ่มวิทยาลัยการอาชีพ,สารพัดช่าง, เกษตรฯ 
โดยรวม  พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ 0.05  หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 เฉลิมชัย  สมท่า (2547) ได้ท าวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย  
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 

1) สภาพการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดับ “มาก” ท้ัง 6 ประการ เรียงล าดับ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

2) การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารในด้านหลักนิ ติธรรม            
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  การบริหารโดยใช้หลัก    
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับ “มาก” ทุกข้อ 3 อันดับแรก คือ การส่งเสริมให้
บุคลากรมีระเบียบวินัยประพฤติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
การสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ความประพฤติเรียบร้อยและมีมาตรการในการ
แก้ปัญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยมอบหมาย
งานให้บุคลากรท างานตามความรู้ความสามารถด้วยความเหมาะสม 

3) การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในด้านคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 3 อันดับแรก คือ การส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพ มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ ต่อผู้ร่วมงาน การ
ส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้
ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อน าความรู้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนอันดับ
สุดท้าย คือ การให้ขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรอย่างท่ัวถึง 
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4) การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในด้านหลักความโปร่งใสโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ “มาก” ทุกข้อ 3 อันดับ
แรก คือ การก ากับ ดูแล ควบคุมให้มีการจัดท าบัญชีและทะเบียนเกี่ยวกับการเงินทุกประเภทให้เป็น
ปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบ การตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน  และการด าเนินงานตรวจสอบหรือก ากับ ดูแล ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุถูกต้องรามระเบียบ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ การจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองและเสนอผลงานประเมินเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

5) การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในด้านหลักการมีส่วนร่วม โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ “มาก”ทุกข้อ 3 อันดับแรก 
คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน การ เปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดนโยบายของโรงเรียนและเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในวางแผนการใช้งบประมาณต่างๆ ของโรงเรียน  ส่วนอันดับสุดท้าย คือ การเปิด
โอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

6) การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในด้านหลักความรับผิดชอบโดย
ภาพรวม  อยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ “มาก”ทุกข้อ 3 อันดับ
แรก คือ มีความต้ังใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน การส ารวจ ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ี
มีปัญหาต่างๆ เช่น ความยากจน ปัญหาครอบครัว สุขภาพอนามัย การเรียนความประพฤติ  และการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร สภาพแวดล้อมและ
ความต้องการของท้องถิ่น ส่วนอันดับสุดท้าย คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้สอนเพื่อปรับปรุง
งานอยู่เสมอและการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนาการศึกษา 

7) การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในด้านหลักความคุ้มค่า โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ “มาก”ทุกข้อ 3 อันดับแรก 
คือ การจัดและดูแลให้มีการใช้อาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนให้ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน การส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรน า
สารสนเทศมาใช้ในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 บวร  จุลลา  (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดีสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลวิจัยพบว่า 

1) ข้าราชการครูมีการน าหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีสู่การ
ปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก 

2) ข้าราชการครู ท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกัน  มีการน าหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดีสู่การปฏิบัติในโรงเรียน  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3) ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีท่ีต้ังของโรงเรียนต่างกัน  มีการน า
หลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีสู่การปฏิบัติในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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4) ข้าราชการครูท่ีอยู่ในโรงเรียนท่ีเปิดสอนช่วงช้ันท่ีต่างกัน  มีการน าหลักการการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีสู้การปฏิบัติในโรงเรียน  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 
 นิคม  สมจิตร (2548)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง 6 ประการและใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามเพศและขนาดสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นอายุและวุฒิ
การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 โยเดอร์และแนนซี่แอน (Yoder, Nancy Ann, 1998) ได้ท าการส ารวจความเห็นถึง
ความส าคัญของการบริหารการศึกษา พบว่าในรอบ 10 ปีท่ีผ่านผู้น าทางการศึกษาได้เปล่ียน
ภาพลักษณ์ของผู้น าเป็นผู้เช่ียวชาญด้านกลยุทธ์  คุณลักษณะของผู้น าทางการศึกษา  ต้องมีพรสวรรค์  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น จาการการศึกษาความเช่ือของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและได้รวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดเป็นทฤษฎีพื้นฐานท่ีผู้น าสามารถน าไปพัฒนา
บุคลากรและเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร  สรุปเป็นหลักการ  คือ  การ
นับถือซึ่งกันและกัน ความมีมนุษยธรรม ความเคารพนบนอบ ความมีสัมพันธไมตรี ความซื่อสัตย์  
ความเสมอภาค รู้จักการรับฟัง รู้ จักเป็นผู้ตาม ความมีน้ าใจ มีความตระหนักในหน้าท่ี รู้จักการ
เปล่ียนแปลงและสร้างส่ิงใหม่ๆ รู้จักการกระจายอ านาจ มีความรับผิดชอบ 
 อับเดล  ฮาดี (Abdel Hady, 1990) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
การศึกษาในประเทศอียิปต์ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักส าคัญของ
ประชาธิปไตย จ าเป็นจะต้องปรับปรุงรูปแบบการมีส่วนร่วม ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดกิจกรรมและ
การติดต่อส่ือสารระหว่างประชาชนกับสถานศึกษา 
 อเมนู  เทคา (AmenuTekaa, 1988) ได้ศึกษาทัศนะของชาวอินเดียการจัด
การศึกษาของชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดยให้
หลักสูตรตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน เมื่อประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง การจัดการศึกษาจะประสบความส าเร็จ ท้ังนี้ผู้บริหารและครู ต้องมีบทบาท
ช่วยส่งเสริมด้วย 
 จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมผลงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ ในส่วนของ
งานวิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติงาน โดยใช้พฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีแสดงให้เห็นว่ามี
การใช้เทคนิควิธีการท่ีจะท าให้การบริหารและการจัดการเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อ
พิจารณาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูพบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและคุณลักษณะท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และ
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มีการน าสถานภาพด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและขนาดสถานศึกษา มาใช้เปรียบเทียบเพื่อหา
ค าตอบว่า ส่ิงเหล่านี้จะมีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาหรือไม่ ผลการศึกษาในบางครั้งมีการพบความ
แตกต่างและบางครั้งไม่พบความแตกต่าง และจากการศึกษาค้นคว้าแนวทางในการบริหารและจัด
การศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารพบว่า แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ความหมาย 
ลักษณะและองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล มีนักวิชาการ นักบริหาร นักการศึกษา หน่วยงาน
ต่างๆ ได้ให้ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดดังกล่าวมาก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยเรื่องการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กลุ่มสหวิทยา
เขตประโคนชัย  สอดคล้องกับแนวทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของประทรวงศึกษาธิการ 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 
2542 โดยน าประสบการณ์ท างาน วิทยฐานะของข้าราชการครูและขนาดสถานศึกษามาก าหนดเป็น
ตัวแปรด้วย 
 
2.7 การสังเคราะห์ตัวแปร 
 การวิจัยเรื่องการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา     
ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา     
เขต  32 กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย ผู้วิจัยได้น าประสบการณ์ท างานและขนาดสถานศึกษามาเป็น
ตัวแปรด้วยเหตุผล คือ 
 ประสบการณ์การท างาน ประสบการณ์การท างานของข้าราชการครูท่ีมีระยะเวลาต่างกัน
น่าจะส่งผลต่อแนวคิดในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา
กล่าวคือ ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานเป็นเวลานานย่อมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักการบริหาร โดยเฉพาะผู้ท่ีมีประสบการณ์ยาวนานมีโอกาสท างานกับผู้อ านวยการสถานศึกษา
หลายคนย่อมเห็นข้อแตกต่าง สามารถเปรียบเทียบการบริหารตลอดจนวิเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยได้ จากเหตุผลดังกล่าวประสบการณ์การท างานน่าจะมีผลต่อ
แนวคิดในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิ จัยในครั้ งนี้  เป็นการศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในหารบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 กรอบแนวคิดหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มี 6 ประการและแนวทางการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของกระทรวงศึกษาธิการ ดังแสดงไว้ในภาพประกอบ คือ 
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   ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  2.4 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   

 
ประสบการณ์การท างาน 
1. ต้ังแต่ 10 ปีลงมา 
2. มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
 

 
สภาพการน าหลัก 

ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัยค้นคว้า ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับข้ันตอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การสร้างเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต
ประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 353 
คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยา
เขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 184 คน เมื่อได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้วผู้วิจัยท าการสุ่มโดยใช้ ประสบการณ์การท างานเป็นช้ันของการสุ่ม แล้วท าการ
สุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนของช้ันภูมิ   
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ประกอบด้วย ประสบการณ์การท างาน วิทยฐานะและขนาดสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ให้เลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์คะแนนการเลือกตอบและให้คะแนนดังนี้ 
 5  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับมาก 
 3  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับน้อย 
 1  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับน้อยที่สุด 
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3.3 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ  ตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้าง
แบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.3.2 ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
 3.3.3 สร้างเครื่องมือในการวิจัยตามนิยามค าศัพท์ 
 3.3.4 เสนอร่างเครื่องมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
 3.3.5 น าเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ค) เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความท่ีเขียนขึ้น
ในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ท่ีก าหนดไว้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item 
Objective Congruence) เลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปแล้วปรับปรุงแบบสอบถาม 
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543) ค่า IOC จากแบบสอบถามนี้มีค่า
ระหว่าง 0.98 
 3.3.6 น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 30 คน แล้วน าผลการทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความเท่ียง (Reliability) ด้วยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient) มีค่า .9869  
 3.3.7 น าเครื่องมือท่ีทดลองใช้แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า 
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
 3.3.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 3.3.9 น าเครื่องมือไปด าเนินการ 
 ขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้ก าหนดขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือตาม
แผนภูมิดังนี้ 
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ภำพที่  3.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่อน าไปขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา       
เขต 32 ในการออกหนังสือของความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังสถานศึกษาต่างๆ  ท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ได้เครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ 

ทดลองใช้เครื่องมือ  (Try  Out)  และหาความเท่ียง 

เสนอเครื่องมือการวิจัยให้ผู้เช่ียวชาญเพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหา  ตรวจสอบ  แก้ไข  ปรับปรุง 

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 

สร้างเครื่องมือการวิจัยตามนิยามศัพท์ 

ก าหนดกรอบและแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 

ศึกษาหลักการ  ทฤษฎี  และเอกสารวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 



 
53 

 

 3.4.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยัง
สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 
 3.4.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีรับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปดังนี้ 

3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ
 3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลผลช่วงคะแนน
เฉล่ีย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  4.51-5.00  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.51-4.50  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับมาก 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.51-3.50  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.51-2.50  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับน้อย 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.00-1.50  หมายถึง  น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับการ
น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์กา ร
ท างาน โดยสถิติทดสอบ (t-test) Independent 
 
3.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

3.6.1 สถิติบรรยาย ได้แก่ 
 3.6.1.1 การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 
 3.6.1.2 ค่าเฉล่ีย X  
 3.6.1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.6.2 สถิติทดสอบสมมุติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1-2 ใช้สถิติทดสอบที (t-test) Independent 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลัก          
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 184 คน น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป การเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีบรรยายประกอบตารางตามล าดับ ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลัก          
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวมและรายด้าน 
 4.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 184 คน จากแบบสอบถาม  
จ านวน 184 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เกี่ยวกับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมา  
ภบิาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประสบการณ์การท างาน 
ต้ังแต่  10  ปีลงมา 
มากกว่า  10  ปีข้ึนไป 

 
94 
90 

 
51.10 
48.90 

รวม 184 100 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ท างานมากกว่า       
10 ปีขึ้นไป จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90 และมีประสบการณ์ท างานต้ังแต่ 10 ปีลงมา 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 
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4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไป
ใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่ม สหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 
ตารางที่ 4.2   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร

ของผู้อ านวยการสถานศึกษา   
 

ข้อที่ หลักธรรมาภิบาล ระดับความคิดเห็น แปลผล 
X  S.D. 

1 หลักนิติธรรม  3.56 0.58 มาก 
2 หลักคุณธรรม 3.52 0.56 มาก 
3 หลักความโปร่งใส 3.66 0.56 มาก 
4 หลักการมีส่วนร่วม 3.45 0.58 ปานกลาง 
5 หลักความรับผิดชอบ 3.72 0.65 มาก 
6 หลักความคุ้มค่า 3.49 0.63 ปานกลาง 
 รวมเฉลี่ย 3.56 0.57 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.56, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ( X  = 3.72, S.D. = 
0.65) รองลงมาด้านหลักความโปร่งใส ( X  = 3.66, S.D. = 0.56) ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม  ( X  = 3.45, S.D. = 0.58)หลักความคุ้มค่า  ( X  = 3.49, S.D. = 0.63) 
 
ตารางที่ 4.3   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร

ของผู้อ านวยการสถานศึกษา  ด้านหลักนิติธรรม   
 

ข้อที่ หลักนิติธรรม ระดับความคิดเห็น แปลผล 
X  S.D. 

1 ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีมาจาก
ข้อตกลงร่วมกัน 

3.51 0.88  มาก 

2 ผู้บริหารมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีโดยมีค าส่ังเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

3.24 0.94  ปานกลาง 
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ตารางที่  4.3 (ต่อ) 
 

ข้อที่ หลักนิติธรรม ระดับความคิดเห็น แปลผล 
X  S.D. 

3 ผู้บริหารวางแนวปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างถูกต้องรัดกุม 

3.93 0.63 มาก 

4 ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3.56 0.71 มาก 

5 ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

3.54 0.57 มาก 

6 ผู้บริหารใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

3.32 1.13 ปานกลาง 

7 ผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามแบบ
แผนของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3.78 0.77 มาก 

8 ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
สถานศึกษาให้ทันสมัย 

3.58 0.65 มาก 

 รวมเฉลี่ย     3.56 0.58 มาก 

 จากตารางท่ี  4.3 พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.56, S.D. = 
0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือผู้บริหารวางแนวปฏิบัติตาม กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้องรัดกุม ( X  = 3.93, S.D. = 0.63) รองลงมาได้แก่  ผู้บริหารส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามแบบแผนของทางราชการ
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ( X  = 3.78, S.D. = 0.77) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหาร
มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีโดยมีค าส่ังเป็นลายลักษณ์
อักษร ( X  = 3.24, S.D. = 0.94)   
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ตารางที่ 4.4   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา ด้านหลักคุณธรรม   

 

ข้อที่ หลักคุณธรรม ระดับความคิดเห็น แปลผล 
X  S.D. 

1 ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในความถูกต้อง  3.42 0.77 ปานกลาง 
2 ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  3.51 0.82 มาก 
3 ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยันหมั่นเพียร  3.62 0.70 มาก 
4 ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ เพื่อ  

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3.80 0.64 มาก 

5 ผู้บริหารเป็นผู้มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  3.38 0.97 ปานกลาง 
6 ผู้บริหารเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง   3.56 0.80 มาก 
7 ผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง  

การศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ด้าน  
คุณธรรม เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนางาน 

3.58 0.77 มาก 

8 ผู้บริหารจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 

3.35 1.01 ปานกลาง 

9 ผู้บริหารจัดกิจกรรม ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ  
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

3.48 0.76 ปานกลาง 

10 ผู้บริหารเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการ
ปฏิบัติงาน  

3.50 0.82 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.52 0.56 มาก 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.52, S.D. = 
0.56)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ  ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ 
เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ( X  = 3.80, S.D. = 0.64)  รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความขยันหมั่นเพียร ( X  = 3.62, S.D. = 0.70)และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด ได้แก่ผู้บริหารจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  ( X  = 3.35, S.D. = 1.01)  
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ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร
ของผู้อ านวยการสถานศึกษา  ด้านหลักความโปร่งใส 

 

ข้อที่ หลักความโปร่งใส ระดับความคิดเห็น แปลผล 
X  S.D. 

1 สถานศึกษา มีการประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
รับทราบแผนงาน/โครงการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของสถานศึกษา 

3.56 1.09 มาก 

2 สถานศึกษาเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษา  
ท่ีเป็นประโยชน์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 

3.89 1.02 มาก 

3 สถานศึกจัดท าเอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการให้บริการ
ของสถานศึกษาท่ีเข้าใจง่าย สะดวกต่อการติดต่องาน 
ของประชาชน 

3.86 0.67 มาก 

4 ผู้บริหารก ากับดูแลให้มีการจัดท าบัญชีและทะเบียน  
เกี่ยวกับการเงินและพัสดุให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

3.50 0.71 มาก 

5 สถานศึกจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
ทุกขั้นตอน 

3.51 0.71 มาก 

6 สถานศึกษาช้ีแจงเหตุผลและข้อเท็จจริงใน   
การปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

3.94 0.69 มาก 

7 สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้ผู้ปกครอง  ชุมชนและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างเปิดเผย 

3.62 0.74 มาก 

8 สถานศึกษาควบคุม ก ากับ ดูแล การบริหาร   
งบประมาณ การบริหารงานพัสดุ ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

3.41 0.57 ปานกลาง 

9 ผู้บริหารพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ด้วย 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3.45 1.02 ปานกลาง 

10 สถานศึกษาจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
ประจ าปีเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานรับทราบ 

3.83 0.78 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.66 0.56 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.66, 
S.D. =0.56) พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษาช้ีแจงเหตุผลและข้อเท็จจริงในการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน ( X  = 3.94, S.D. =0.69) รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษา
เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ( X  = 3.89,  
S.D. =1.02) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด  ได้แก่  สถานศึกษาควบคุม ก ากับ ดูแล การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ ( X  = 3.41, S.D. =0.57) 
 
ตารางที่ 4.6   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร       

ของผู้อ านวยการสถานศึกษา ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
   

ข้อที่ หลักการมีส่วนร่วม ระดับความคิดเห็น แปลผล 
X  S.D. 

1 สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เห็นคุณค่า และความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

3.52 0.75 มาก 

2 ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงานและ  
การพัฒนาสถานศึกษา 

3.54 0.76 มาก 

3 สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดง   
ความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ  
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.31 0.86 ปานกลาง 

4 สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดม   
ทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษา 

3.41 0.87 ปานกลาง 

5 สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนด กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของสถานศึกษา 

3.45 0.77 ปานกลาง 

6 สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.61 1.10 มาก 

7 สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม   
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

3.29 0.61 ปานกลาง 

8 สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

3.28 0.73 ปานกลาง 

9 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบ  
การท างานของตนเอง 

3.63 0.74 มาก 

 รวมเฉลี่ย 3.45 0.58 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 
3.45, S.D. = 0.58) พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบ
การท างานของตนเอง ( X  = 3.63, S.D. = 0.74) รองลงมา ได้แก่ สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    
มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษา ( X  = 3.61, S.D. = 1.10) และ
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ได้แก่ สถานศึกษาให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ( X  = 3.28, S.D. = 0.73)   
 
ตารางที่ 4.7   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร       

ของผู้อ านวยการสถานศึกษา ด้านหลักความรับผิดชอบ 
 

ข้อที่ หลักความรับผิดชอบ ระดับความคิดเห็น แปลผล 
X  S.D. 

1 ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น มุ่งผลส าเร็จ  
ของงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ 

3.35 0.86 ปานกลาง 

2 ถานศึกษาจัดท าแผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับ  
หน่วยงานต้นสังกัดและมาตรฐานการศึกษา 

3.64 0.81 มาก 

3 ผู้บริหารเอาใจใส่ติดตามดูแลงานท่ีปฏิบัติ   3.85 0.94 มาก 
4 ผู้บริหารปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   3.71 0.74 มาก 
5 ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ี   

จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.79 0.81 มาก 

6 ผู้บริหารมีการส ารวจ  ดูแล และให้ความช่วยเหลือ  
แก่นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3.84 0.89 มาก 

7 ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นทั้งใน  
ระยะส้ันและระยะยาว 

3.93 0.85  มาก 

8 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาสภาพแวดล้อม และความต้องการของ
ท้องถิ่น 

3.85 0.78 มาก 

9 เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน แก่นักเรียนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.50 0.92 มาก 

 รวมเฉลี่ย   3.72 0.65 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า  ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่ม สหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ด้านหลักความรับผิดชอบ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.72, 
S.D. = 0.65) พบว่า  ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ  ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาว ( X  = 3.93, S.D. = 0.85)  รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารเอาใจใส่ติดตามดูแล
งานท่ีปฏิบัติ ( X  = 3.85, S.D. =0.94)  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความมุ่งมั่น มุ่งผลส าเร็จของงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ( X  = 3.35, S.D. = 0.86)  
  
ตารางที่ 4.8  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร

ของผู้อ านวยการสถานศึกษา  ด้านหลักความคุ้มค่า 
 

ข้อที่ หลักความคุ้มค่า ระดับความคิดเห็น แปลผล 
X  S.D. 

1 มีการ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  
ของสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการวางแผน และ
ก าหนดวิธีด าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.49 0.71 ปานกลาง 

2 มีการน าข้อมูลสารสนเทศ  มาใช้ในการก าหนด   
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3.57 0.75 มาก 

3 ผู้บริหารมอบหมายงานตรงตามความรู้ความสามารถ
ความถนัด และความต้องการของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

3.52 0.95 มาก 

4 ผู้บริหารมีการสร้างความตระหนักแก่ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้และรักษา 
ทรัพยากร ของสถานศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า 

3.39 0.87 ปานกลาง 

5 มีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง  
เหมาะสม 

3.48 0.91 ปานกลาง 

6 มีการ ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความ
คล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว 

3.58 0.82 มาก 

7 ควบคุม ก ากับ ติดตาม การใช้ทรัพยากรให้เกิด  
ประโยชน์ ประหยัด และคุ้มค่า 

3.54 1.06 มาก 

8 ผู้บริหารตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ  
น าผลการประเมินมาพัฒนางาน 

3.50 0.77 ปานกลาง 

9 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ยกย่อง นักเรียน  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติ 
งานด้านความประหยัดได้ประโยชน์และคุ้มค่า 

3.45 0.91 ปานกลาง 
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ตารางที่  4.8 (ต่อ)  
 

ข้อที่ หลักความคุ้มค่า ระดับความคิดเห็น แปลผล 
X  S.D. 

10 มีการส่งเสริมการเรียนการสอน จากแหล่งเรียนรู้และ  
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้สมบูรณ์ 
ยั่งยืน 

3.36 0.76 ปานกลาง 

 รวมเฉลี่ย 3.49 0.63 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.49, 
S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ  มีการปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว ( X  = 3.58, S.D. = 0.82)  รองลงมา ได้แก่ มี
การน าข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( X  = 3.57, S.D. = 0.75)  
และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด  ได้แก่  มีการส่งเสริมการเรียนการสอน จากแหล่งเรียนรู้และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้สมบูรณ์ ยั่งยืน ( X  = 3.36, S.D. = 0.76)   
 
4.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
บริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา  กลุ่ม สหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 
ตารางที่ 4.9  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาล        

ไป ใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ข้อที่ หลักความคุ้มค่า 

ต้ังแต่ 10 ปี 
ลงมา 

มากกว่า 10 ปี 
ขึ้นไป 

 
 
t 

P- 
 

values (𝑛 = 94)

X              𝑆. 𝐷.    
 (𝑛 = 90)

X              𝑆. 𝐷.    
 

1 หลักนิติธรรม 3.57 0.41 2.89 0.13 6.80* 0.000 
2 หลักคุณธรรม 3.84 0.46 2.99 0.11 8.32* 0.000 
3 หลักความโปร่งใส 3.86 0.46 3.14 0.05 7.34* 0.000 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)  
 

ข้อที่ หลักความคุ้มค่า 

ต้ังแต่ 10 ปี 
ลงมา 

มากกว่า 10 ปี 
ขึ้นไป 

 
 
t 

P- 
 

values (𝑛 = 94)

X              𝑆. 𝐷.    
 (𝑛 = 90)

X              𝑆. 𝐷.    
 

4 หลักการมีส่วนร่วม 3.67 0.55 2.73 0.06 8.00* 0.000 
5 หลักความรับผิดชอบ 3.96 0.69 3.08 0.24 3.26* 0.003 
6 หลักความคุ้มค่า  3.82 0.56 2.74 0.05 9.18* 0.000 
 รวมเฉลี่ย 3.79 0.48 2.92 0.04 8.53* 0.000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า  ข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยภาพรวม และ
รายด้าน พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05   

 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลัก         

ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอการสรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะตามล าดับ ดังนี้ 

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
5.2 ขอบเขตของการวิจัย 
5.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
5.4 สรุปผลการวิจัย 
5.5 อภิปรายผลการวิจัย 
5.6 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 5.1.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
บริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 
 5.1.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 
5.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 5.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิาล
ไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ซึ่งหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มี 6 ประการ และแนวทางการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 5.2.1.1 หลักนิติธรรม 
 5.2.1.1 หลักคุณธรรม 
  5.2.1.1 หลักความโปร่งใส 
  5.2.1.1 หลักการมีส่วนร่วม 
 5.2.1.1 หลักความรับผิดชอบ 
 5.2.1.1 หลักความคุ้มค่า 
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 5.2.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.2.2.1 ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ข้าราชการครูในสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขต   
ประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 353 
คน 
 5.2.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ข้าราชการครูในสถานศึกษากลุ่ม       
สหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2554 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan ได้จ านวน 184 คน 
 5.2.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 5.2.3.1 ตัวแปรต้นคือประสบการณ์การท างาน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 
 1) ต้ังแต่ 10 ปีลงมา 
 2) มากกว่า 10 ปีข้ึนไป   
 5.2.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร ของ
อ านวยการสถานศึกษา หลักธรรมาภิบาล มี 6 ประการ คือ 
 1) หลักนิติธรรม 
 2) หลักคุณธรรม 
 3) หลักความโปร่งใส 
 4) หลักการมีส่วนร่วม 
 5) หลักความรับผิดชอบ 
 6) หลักความคุ้มค่า 

 
5.3 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 5.3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามขั้นตอน คือ 
ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ สร้างเครื่องมือในการวิจัย
ตามนิยามศัพท์เสนอร่างเครื่องมือต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะและน า
เครื่องมือท่ีปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ท่ี
ก าหนดไว้  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) แล้ว
เลือกข้อความท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไปน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) กับข้าราชการครูใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าผลการทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค่าความ
เท่ียง (Reliability)  ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาเท่ากับ  0.9869 
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 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) สอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การท างาน 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ให้เลือกตอบได้ 5 ระดับ 
 5.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 และผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องใน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามท้ังหมดไป
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2554 แล้วน า
แบบสอบถามท่ีรวบรวมมาได้ ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ จ านวน 184 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100 
 5.3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์  แล้วประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติดังนี้ คือ 

5.3.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ประสบการณ์การท างาน โดยแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ (Percentage) 

5.3.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสอบถามการน าหลัก      
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยการค านวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนระดับปฏิบัติ 

5.3.3.3 เปรียบเทียบคะแนนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามประสบการณ์การท างาน โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) 

 
5.4 สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา  
กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 
 5.4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้าราชการครู ท้ัง ส้ิน จ านวน 184 คน ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท างานต้ังแต่ 10 ปีลงมา จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 51.10 และมีประสบการณ์
การท างานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90 
 5.4.2 การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
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 ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
หลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใสและด้านหลักความรับผิดชอบ  อยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามาก 3 อันดับแรก 
พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบรองลงมา ได้แก่ ด้านหลักความโปร่งใส
และด้านหลักนิติธรรม ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ได้แก่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
 5.4.3 ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิ
บาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 พบว่า ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 

5.5 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
บริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ในครั้งนี้สามารถน ามาอภิปรายผลเพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้ 
 5.5.1 ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 
  ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่ม สหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มาก คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักความรับผิดชอบ  
อยู่ในระดับปานกลาง คือ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียท่ีมี ค่ามาก    
3 อันดับแรก พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบรองลงมา ได้แก่ ด้านหลัก
ความโปร่งใส และด้านหลักนิติธรรม ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ได้แก่ ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม   
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมาได้ออก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลให้การบริหารสถานศึกษามีอิสระมากขึ้น  
ดังนั้นผู้อ านวยการสถานศึกษาจะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
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หน่วยงานอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของหน่วยงาน ท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้หลัก             
ธรรมาภิบาล การท่ีจะท าให้ตัวช้ีวัดนี้บรรลุผล ผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาได้มีส่วน
ผลักดันนโยบาย ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาด าเนินการ จะท าให้การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
บริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จ านง นาหนองตูม 
(2550) วิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลวิจัย
พบว่า สภาพการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน และเมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามาก 3 อันดับแรก พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้าน
หลักคุณธรรม รองลงมา ได้แก่ ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักนิติธรรมและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นัยนา  เจริญผล (2552) วิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นผลการวิจัย พบว่า  
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมพบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นในระดับ
มากและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความคิดเห็นในระดับมากทุกด้านโดยมีค่าเฉล่ียเรียงล าดับ และ
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือหลักความรับผิดชอบส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือหลักการมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมชัย  สมท่า (2547) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เลย เขต 1 ผลการวิจับพบว่า สภาพการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ “มาก” ท้ัง 6 หลัก เรียงล าดับ คือ หลัก
คุณธรรมหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่าและหลักความโปร่งใสและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บวร  จุลลา (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การน าหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี สู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
ข้าราชการครูมีการน าหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีสู่การปฏิบัติในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาเลย เขต 2 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิคม  
สมจิตร (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะท่ีผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติ โดย
ภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าถึงแม้ผลการวิจัยในภาพรวมจะอยู่
ในระดับมากแต่ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ได้แก่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าหลังจาก
การปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ได้มีการกระจายอ านาจการบริหารสู่สถานศึกษามากขึ้น เมื่อมีการกระจายอ านาจให้
สถานศึกษาแล้ว การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจ าเป็นต้องบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน      
ซึ่งมีหลักการท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี     
แต่ผู้อ านวยการสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังเป็นคนเดิม และเคยชินกับการบริหารแบบเดิมๆ ซึ่งไม่ค่อย
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กระจายอ านาจ ข้าราชการครูจึงมีความคิดเห็นว่าไม่มีส่วนร่วมเท่าท่ีควร ดังนั้น ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ควรพัฒนาในด้านนี้ 
 5.5.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 5.5.2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมา    
ภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ผลการวิจัยพบว่า
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   
 
5.6 ข้อเสนอแนะ 
 5.6.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 5.6.1.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ เป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาของตนเอง ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของข้าราชการครู โดยรายด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดคือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ส่วนรายข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด 6 อันดับสุดท้ายได้แก่ 1) ผู้บริหารมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมีค าส่ังเป็นลายลักษณ์อักษร 2) สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 3) สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา 4) สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วม
ตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานศึกษา  5) ผู้บริหารใช้ กฎ ระเบียบข้อบังคับกับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และ 6) ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อ
ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ตามล าดับดังนั้นผู้อ านวยการสถานศึกษาควรมีความตระหนัก
และให้ความส าคัญในด้านดังกล่าวนี้เป็นพิเศษ 
  5.6.1.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 น าผลการวิจัย เพื่อ
วางแผนปรับปรุง พัฒนาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 5.6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป   
 5.6.2.1 ควรมีการศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลสู่การปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนอื่นด้วย 
  5.6.2.2 ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
บริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การศึกษาวิจัย 
เร่ือง  ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ 
         ผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         มัธยมศึกษา  เขต 32 
 
  ค าช้ีแจง 
 
 แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิ บาลไปใช้ในการบริหาร ของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเป็นข้อมูลและแนวทางส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 น าไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารได้เหมาะสมต่อไป ผลการวิจัยจะน าเสนอในภาพรวม  
ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลรายฉบับเป็นความลับและใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่อท่านและหน่วยงานของท่านแต่ประการใด 
 แบบสอบถามแบ่งเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การท างาน  วิทยฐานะ  
และขนาดสถานศึกษา 
 ตอนที่  2 การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา      
กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32 
 
 จึงขอความร่วมมือท่านได้โปรดอ่านและกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ  ทุกตอนตาม
สภาพที่เป็นจริง  ของขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
 

นายปราณีตย์  มีคม 
นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนท่ี  1 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเครื่องหมาย    √  ลงใน             หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง  เกี่ยวกับ
ตัวท่าน 

................................................................... 
 

1) ประสบการณการท างาน 
  จ านวน  ..........ปี 
 

2) วิทยฐานะ 
 
 มีวิทยฐานะ (เป็นครูช านาญการขึ้นไป) 

  ไม่มีวิทยฐานะ 
 

3) ขนาดสถานศึกษา 
 
  สถานศึกษาขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่ถึง  1,500  คน) 
  สถานศึกษาขนาดใหญ่ (มีนักเรียน 1,500  คนขึ้นไป) 
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ตอนท่ี  2 
ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร ของผู้อ านวยการ

สถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสอบถาสภาพการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร  
ของ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ว่ามีระดับการปฏิบัติ  ตามรายการต่างๆ  ท่ีก าหนดมากน้อยเพียงใด  
โดยท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องระดับการปฏิบัติ  ตามสภาพที่เป็นจริงเพียงอย่างเดียว 
 
ระดับน้ าหนักคะแนน 
 5 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ       มากที่สุด 
 4 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ       มาก 
 3 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ       ปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ       น้อย 
 1 หมายถึง  มีระดับการปฏิบัติ       น้อยที่สุด 
 
ตัวอย่าง 

ข้อที่ 
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1. 
2. 

มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 √   
√ 

 

 
ค าอธิบาย 
ข้อท่ี 1.  ท่านท าเครื่องหมาย   √   ลงในช่องระดับการปฏิบัติ  4 
หมายถึง  ผู้อ านวยการสถานศึกษาระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  ในระดับมาก 
ข้อท่ี 2.  ท่านท าเครื่องหมาย   √   ลงในช่องระดับการปฏิบัติ  2 
หมายถึง  ผู้อ านวยการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ  น้อย 
 

ข้อที่ 
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1. 

หลักนิติธรรม 
ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีมาจากข้อตกลง
ร่วมกัน 

     

2. 
ผู้บริหารมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีโดยมีค าส่ังเป็นลายลักษณ์
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ข้อที่ 
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
อักษร 

3. 
ผู้บริหารวางแนวปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างถูกต้องรัดกุม 

     

4. 
ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     

5. 
ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

     

6. 
ผู้บริหารใช้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

     

7. 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามแบบแผนของ
ทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     

8. 
ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา
ให้ทันสมัย 

     

9. 
หลักคุณธรรม 
ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในความถูกต้อง 

     

10. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต      
11. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยันหมั่นเพียร      

12. 
ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ เพื่อประโยชน์
ต่อส่วนรวม 

     

13. ผู้บริหารเป็นผู้มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่      
14. ผู้บริหารเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง      

15. 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ด้านคุณธรรม 
เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนางาน 

     

16. 
ผู้บริหารจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 

     

17. 
ผู้บริหารจัดกิจกรรม ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม 

     

18. ผู้บริหารเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการปฏิบัติงาน      

19. 
หลักความโปร่งใส 
สถานศึกษา มีการประกาศให้ ผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้อง
รับทราบแผนงาน/โครงการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
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ข้อที่ 
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
สถานศึกษา 

20. 
สถานศึกษาเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษาท่ี
เป็นประโยชน์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 

     

21. 
สถานศึกจัดท าเอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการให้บริการของ
สถานศึกษาท่ีเข้าใจง่าย สะดวกต่อการติดต่องานของ
ประชาชน 

     

22. 
ผู้บริหารก ากับดูแลให้มีการจัดท าบัญชีและทะเบียน
เกี่ยวกับการเงินและพัสดุให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

     

23. 
สถานศึกจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบั ติงานทุก
ขั้นตอน 

     

24. 
สถานศึกษาช้ีแจง เหตุผลและข้อเ ท็จจริง ในการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

     

25. 
สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้ ผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบอย่างเปิดเผย 

     

26. 
สถาน ศึกษาควบ คุม  ก ากั บ  ดู แล  ก ารบริ ห า ร
งบประมาณ การบริหารงานพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ  

     

27. 
ผู้บริหารพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ ด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

28. 
สถานศึกษาจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับทราบ 

     

29. 

หลักการมีส่วนร่วม 
สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เห็นคุณค่า และความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

     

30. 
ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงานและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

     

31. 
สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ การด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

     

32. 
สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร 
เพื่อการจัดการศึกษา 
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ข้อที่ 
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

33. 
สถานศึกษาให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี ส่วนร่วมในการ
ก าหนด กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของสถานศึกษา 

     

34. 
สถานศึกษาให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษา 

     

35. 
สถานศึกษาให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี ส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

     

36. 
สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 

     

37. 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบการ
ท างานของตนเอง 

     

38. 
หลักความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น มุ่งผลส าเร็จของ
งานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ 

     

39. 
สถานศึกษาจัดท าแผนงาน/โครงการท่ีสอดคล้องกับ
หน่วยงานต้นสังกัดและมาตรฐานการศึกษา 

     

40. ผู้บริหารเอาใจใส่ติดตามดูแลงานท่ีปฏิบัติ      
41. ผู้บริหารปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง      

42. 
ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิด
ขึ้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

     

43. 
ผู้บริหารมีการส ารวจ  ดูแล และให้ความช่วยเหลือแก่
นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     

44. 
ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นท้ังใน 
ระยะส้ันและระยะยาว 

     

45. 
มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
ส อ น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า 
สภาพแวดล้อม และความต้องการของท้องถิ่น 

     

46. 
เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน แก่นักเรียนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

     

47. 

หลักความคุ้มค่า  
มีการ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการวางแผน และ
ก าหนดวิธีด าเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     

48. 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศ  มาใช้ในการก าหนด 
มาตรฐาน 
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ข้อที่ 
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
การปฏิบัติงาน 

49. 
ผู้บริหารมอบหมายงานตรงตามความรู้ ความสามารถ
ความถนัด และความต้องการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

     

50. 
ผู้บริหารมีการสร้างความตระหนักแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการใช้และรักษาทรัพยากร 
ของสถานศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า 

     

51. 
มีการน าเทคโนโลยี  มาใช้ในการปฏิบั ติงานอย่าง
เหมาะสม 

     

52. 
มีการ ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว 
สะดวก และรวดเร็ว 

     

53. 
ควบคุม ก ากับ ติดตาม การใช้ทรัพยากรให้ เกิด 
ประโยชน์ ประหยัด และคุ้มค่า 

     

54. 
ผู้บริหารตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและน าผล
การประเมินมาพัฒนางาน 

     

55. 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ยกย่องนักเรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติงาน
ด้านความประหยัดได้ประโยชน์และคุ้มค่า 

     

56. 
มีการส่งเสริมการเรียนการสอน จากแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้สมบูรณ์ ยั่งยืน 
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ภาคผนวก ข 
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 

และการหาค่ความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) 
ตอนที่  2 ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตประโคนชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 

การน าหลักธรรมาภิบาลไปใชใ้นการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 
หลักนิติธรรม 
1. ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก าหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มา
จากข้อตกลงร่วมกัน 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

2. ผู้บริหารมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่โดยมีค าสั่ง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

3. ผู้บริหารวางแนวปฏิบั ติตาม กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับอย่างถูกต้องรัดกุม 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

4. ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

5. ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

6. ผู้ บ ริห าร ใช้  กฎ  ระ เบี ยบ  ข้อบั งคั บกั บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

7. ผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตาม
แบบแผนของทางราชการและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

8. ผู้บริหารวางแผนควบคุม ก ากับ ติดตามและ
นิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการของทาง
สถานศึกษา 

-1 0 0   1 0.3 ใช้
ไม่ได้ 

9. ผู้บริหารร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
สถานศึกษาให้ทันสมัย 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

หลักคุณธรรม 
10. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในความ
ถูกต้อง 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

11. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต +1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

12. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 



 
 

85 

 

การน าหลักธรรมาภิบาลไปใชใ้นการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 
13. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

14. ผู้ บ ริ ห า ร เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม เ ม ต ต า ก รุ ณ า 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

15. ผู้บริหารเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง +1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

16. ผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ 
ด้านคุณธรรม เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนางาน 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

17. ผู้บริหารจัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

18. ผู้บริหารจัดกิจกรรม ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
เกียรติ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

19. ผู้บริหารเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

หลักความโปร่งใส 
20. สถานศึกษามีการประกาศให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
รับทราบแผนงาน/โครงการ  กฎ ระ เบี ยบ 
ข้อบังคับของสถานศึกษา 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

21. สถานศึกษาเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของ
สถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบ 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

22. สถานศึกจัดท าเอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการ
ให้บริการของสถานศึกษาที่เข้าใจง่าย สะดวกต่อ
การติดต่องานของประชาชน 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

23. สถานศึกจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ทุกข้ันตอน 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

24. สถานศึกษาชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงใน
การปฏิบัติงานแก่ผู้เก่ียวข้องและสาธารณชน 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

25. สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้ผู้ปกครอง  ชุมชน
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบอย่างเปิดเผย 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

26. สถานศึกษาควบคุม ก ากับ ดูแล การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานพัสดุ ถูกต้องตาม
ระเบียบ  

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

27. ผู้บริหารพิจารณาผลการปฏิบั ติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
เกณฑ์ที่ต้ังไว้ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 
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การน าหลักธรรมาภิบาลไปใชใ้นการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 
28. สถานศึกษาประเมินผลงานตามแผนงาน
โครงการทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ
และสิ้นสุดโครงการ 

0 0 +1   1 0.3 ใช้
ไม่ได้ 

29. สถานศึกษาจัดให้มี การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรับทราบ 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

หลักการมีส่วนร่วม 
30. สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเห็นคุณค่า และความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

31. ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงานและ
การพัฒนาสถานศึกษา 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

32. สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ การ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

33. สถานศึกษาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดม
ทรัพยากร เพ่ือการจัดการศึกษา 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

35. สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การ ก า หนด  กฎร ะ เ บี ย บ  ข้อบั ง คั บ  ขอ ง
สถานศึกษา 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

36. สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การติดตาม ตรวจสอบ การด าเ นินงานของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

37. สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

38. สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1   3 0.8 ใช้ได้ 

39.ผู้บริหารเปิ ดโอกาสให้ ผู้มีส่ วนเกี่ ยวข้อง
ตรวจสอบการท างานของตนเอง 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

หลักความรับผิดชอบ 
40. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น มุ่ ง
ผลส าเร็จของงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

41. สถานศึกษาจัดท าแผนงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดและมาตรฐาน
การศึกษา 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

42. ผู้บริหารเอาใจใส่ติดตามดูแลงานที่ปฏิบัติ +1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

43. ผู้บริหารปรับปรงุพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง +1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

44. ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ +1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 
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การน าหลักธรรมาภิบาลไปใชใ้นการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 
45. ผู้บริหารมีการส ารวจ  ดูแล และให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

46. มีการมอบหมายงานให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ 

+1 0 0   1 0.3 ใช้
ไม่ได้ 

47. ผู้บริหารปฏิบั ติงานโดยค านึงถึงผลที่จะ
เกิดข้ึนทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

48. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการ
เ รี ยนก าร สอ น ให้ ส อดคล้ อ ง กั บห ลั กสู ต ร
สถานศึกษา สภาพแวดล้อม และความต้องการ
ของท้องถ่ิน 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

49. เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน แก่นักเรียน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

หลักความคุ้มค่า  
50. มีการ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการของสถานศึกษา เพ่ือใช้ประกอบการ
วางแผน และก าหนดวิธีด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

51. มีการน า ข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ ในการ
ก าหนด มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

52. ผู้บริหารมอบหมายงานตรงตามความรู้ 
ความสามารถความถนัด และความต้องการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

53. ผู้ บริหารมี การสร้ า งความตระหนักแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการ
ใช้และรักษาทรัพยากร ของสถานศึกษาให้เกิด
ความคุ้มค่า 

+1 0 +1   2 0.6 ใช้ได้ 

54. มีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

55. มีการ ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความ
คล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

56. ควบคุม ก ากับ ติดตาม การใช้ทรัพยากรให้
เกิด ประโยชน์ ประหยัด และคุ้มค่า 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

57. ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ืองและน าผลการประเมินมาพัฒนางาน 

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 

58. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ  
ยกย่องนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านความประหยัดได้

+1 +1 +1   3 1 ใช้ได้ 



 
 

88 

 

การน าหลักธรรมาภิบาลไปใชใ้นการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่ รวม IOC ผล 

1 2 3 4 5 
ประโยชน์และคุ้มค่า 
59. มีการส่งเสริมการเรียนการสอน จากแหล่ง
เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินให้
สมบูรณ์ ย่ังยืน 

+1 +1 0   2 0.6 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติผู้วิจัย 

ช่ือ –นามสกุล ปราณีตย์    มีคม 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด 18 พฤษภาคม 2511 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน จังหวัดบุรีรัมย์   
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2534 

 
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2534 
 พ.ศ. 2547 
 พ.ศ. 2553 

 
อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 
ครู  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 
ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 

ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 
ท่ีท างานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  

รหัสไปรษณีย์  31140 
รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีได้รับ ครูผู้สอน  ท่ีมีผลการปฏิบัติหน้าท่ี  ประพฤติ  ปฏิบัติตน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู  ดีเด่น 
 


	01-Thai-cover Praneet Meekhom
	02-Eng-cover-Praneet Meekhom
	ใบรับรองภาคนิพนธ์ Praneet Meekhom
	04-Thai-Abstract  Praneet Meekhom
	05-Eng-Abstract Praneet Meekhom
	06-Thai-Acknow Praneet Meekhom
	07-Content Praneet Meekhom
	08-Table  Praneet Meekhom
	09-Figure Praneet Meekhom
	10-Chater-I Praneet Meekhom
	11-Chater-II  Praneet Meekhom
	12-Chater-III  Praneet Meekhom
	13-Chater-IV Praneet Meekhom
	14-Chater-V Praneet Meekhom
	15-Reference  Praneet Meekhom
	16-Appendix Praneet Meekhom
	17-CurriculumPraneet Meekhom



